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APROVAT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE NOVEMBRE
DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000016
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de novembre de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:45 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=TJXxFpHXG5A&t=3748s
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple ordinari, sota la
presidència de l’Il·lma. Sra. Alcaldessa:
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Regidora de Recursos
Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme i Habitatge. Grup Municipal ERC.
 Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent d'Alcaldia, Regidor de Serveis Municipals i
Via Pública, Esports 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 a'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, Regidora de Medi Ambient i Joventut. Grup
Municipal ERC.
 Sra. Miriam Rubio i Molina, segona Tinent s'Alcaldia, Regidora d'Hisenda, Gent
Gran i Salut. Grup Municipal PSC.
 Sra. Isabel Perez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup
Municipal PSC.
 Sr. Joan Baptista Costa i Blazquez, quart Tinent d'Alcaldia, Regidor de Benestar
Social i Ensenyament. Grup Municipal SVC eC.
 Sra. M.Del Carmen Jimenez i Fernandez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Silvia Vila i Lopez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, 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
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 a l’interventor, al secretari, als regidors, regidores, i
assistents a la sala; i al públic que segueix la sessió des de Xarxes Socials. Es dóna per
començada la sessió ordinària del Ple de 24 de novembre.

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000016

Codi Segur de Verificació: 7217a457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50520681
Data Impressió: 07/01/2022 09:03:15
Pàgina 2 de 57

SIGNATURES

Íh1Èa457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36cÆÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 07/01/2022 09:02
2.- desenvolupament. APROVAT

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta del dia 27 d’octubre de 2021
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.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en aquest punt.
3.- ALCALDIA- PRESIDENCIA. REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME I HABITATGE

RECURSOS

HUMANS,

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.

3.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte:
ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET A
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ –
AMTU
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una
agrupació voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica
pròpia, que té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport
col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a
partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats,
l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant
de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.
D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels municipis,
comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran d’acordar-ho
expressament pels seus respectius Plens i comunicar-ho formalment a l’Associació.
Els drets i les obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de l’articulat
dels seus Estatuts.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació formar part, com a membre de ple dret, de
l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant plenament el
règim de drets i obligacions inherents a la condició de soci i, d’acord amb tot allò
exposat,
S’ACORDA
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’Associació
de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, acceptant
el règim de drets i obligacions inherents a la condició de socis, a l’empara i en l’exercici
del dret previst a l’article 133 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.
SEGON.- Nomenar com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea
General de l’AMTU al Sra. Alcaldessa Adriana Delgado i Herreros i com a suplent al
Sr. Primer Tinent d’Alcaldia Josep Martí i Cano.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’AMTU, a la Intervenció General i als serveis
municipals competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, benestar social,
medi ambient i transport urbà, als efectes escaients.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Aquesta associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà és una agrupació voluntària
d’ens locals sense afany de lucre. Entre els seus objectius hi ha la millora del transport
col·lectiu de viatgers, la millora de la mobilitat en general a partir de l’optimització dels
recursos disponibles.
I fem aquesta adhesió perquè d’entre altres coses, tal i com els Estatuts recullen, és una
associació que elabora estudis, plans i propostes dirigits a la millora de la gestió de les
infraestructures, el transport i la mobilitat. Proporciona suport en la planificació i gestió de les
infraestructures, planifica i gestiona la implantació del transport a demanda dels municipis
membres i també ofereix altre tipus d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic que tingui
relació amb la mobilitat i el transport públic de viatgers.
Dins del PAM, una de les actuacions d’aquest equip de govern és la d’implantar un servei de
transport a demanda i ens interessa adherir-nos a aquesta associació que fa precisament
aquesta planificació i gestió d’aquest tipus de serveis.”
La Sra. Alcaldessa demana si hi ha algun comentari
Sr. Mauriz:
“Hi votarem a favor, esperant amb posterioritat, entenem què quan el transport a demanda es
pugui tirar endavant haurem d’aprovar, entenem, algun dictamen o alguna resolució per Ple i
per tant veiem que ara mateix aprovar i votar a favor d’aquest conveni és positiu i
posteriorment dons analitzarem les següents qüestions així com vagin venint.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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4.- REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA, ESPORTS I
SEGURETAT CIUTADANA
4.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte:
APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE DISPONIBILITAT, FORMACIÓ, SUPORT, MANTENIMENT I
DESENVOLUPAMENT SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓ DE CEMENTIRIS
MUNICIPALS DESENVOLUPAT EN EL MARC DEL PROJECTE CBGESCEM
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El projecte d’Implantació d’un sistema de gestió de Cementiris Municipals neix de
l’exposició per part d’un conjunt d’ajuntaments de la comarca de la necessitat
d’informatitzar la gestió dels cementiris a través d’un sistema que complís un seguit de
requeriments d’ús i tecnològics que donés resposta a les seves necessitats i, alhora,
no suposés un cost excessiu.
El Consell Comarcal va presentar a la convocatòria de subvencions de l’any 2006 del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya el projecte CBGESCEM (Sistema de
Gestió de Cementiris Municipals), amb l’objectiu que els ajuntaments del Bages que hi
volguessin participar poguessin disposar d’un sistema informàtic avançat de gestió
dels seus cementiris, amb la característica d’ésser un programa informàtic comú. El
Consorci AOC va resoldré la convocatòria de subvencions i aprovà la sol·licitud del
projecte CBGESCEM, amb el benentès que se’n pogués beneficiar qualsevol
ajuntament de Catalunya.
Fruit d’aquest projecte el Consell Comarcal va desenvolupar l’aplicatiu GESCEM 1.0 i
en va gestionar la seva implementació d’acord amb els objectius definits en el Conveni
d’adhesió que inicialment van signar 27 municipis del Bages. Posteriorment es va
aprovar el conveni que regulava la cooperació interadministrativa per garantir la seva
disponibilitat; evolució tecnològica i funcional; i serveis de manteniment, formació i
suport.
Que l’Ajuntament coneix el projecte GESCEM i està interessat en participar-hi, dins
l’àmbit de col·laboració interadministrativa, amb l’objectiu de fer ús de l’aplicatiu
GESCEM i disposar de serveis de manteniment, formació i suport, així mateix poder
gaudir de les millores que es puguin anar implementant, fruït també de les aportacions
fetes per les administracions que hagin signat aquest conveni.
FONAMENTS DE DRET


Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
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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.
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D’acord amb els principis que informen l’activitat administrativa disposats en l’article 31
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), que es concreten en l’eficàcia i
l’eficiència així com en la racionalitat administrativa i la col·laboració administrativa,
entre altres.
D’acord amb el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa als convenis de col·laboració entre
administracions públiques, així com l’article 6 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; títol XIII i article 191 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; els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altra normativa
concordant i l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
En virtut dels fets establerts a l’exposició de motius i dels fonaments de drets acabats
d’esmentar,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet per a la prestació de serveis de disponibilitat, formació,
suport, manteniment i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris
municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM, 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.
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TERCER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet en el marc del conveni.
QUART.- Notificar els presents acords de forma reglamentària, tal com estableixen els
articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor de serveis i via pública.
Sr. Martí:
“Bona vespre a tothom. Moltes gràcies senyora Alcaldessa.
El que es porta al Ple és la renovació del conveni que tenim amb el Consell Comarcal, que és
qui ha desenvolupat aquest aplicatiu per la prestació de serveis de disponibilitat,
manteniment, suport i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris.
És un sistema informàtic comú pels ajuntaments dels municipis del Bages i crec que en aquests
moments som 27 municipis adherits.
Per tant, només és renovar aquest conveni d’aquest aplicatiu informàtic que ens permet
gestionar tot el referent al cementiri del nostre poble.”
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El portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç manifesta que votaran a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
5.- REGIDORIA D'ADMINISTRACIÓ I CULTURA
5.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA
DELS ALTS CÀRRECS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa per a l’elaboració del present
Codi de conducta està justificada en la conveniència de donar compliment al mandat
previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. El contingut del Codi de conducta és
proporcional, en tant que conté la regulació imprescindible per atendre a la necessitat
que es proposa amb la norma.
FONAMENTS DE DRET
-
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-

Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL).
Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).
L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
(TRRL).
L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
L’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
L’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, el qual estableix la necessitat que els ens
locals elaborin un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i
desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l’article 55.1 de la
susdita llei.

Considerant l’exercici de les competències que té atribuïdes el Ple de la Corporació de
conformitat amb el que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l’article 50.3 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,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet, que s’adjunta a l’Annex dels presents acords.
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els presents acords,
així com el text complet del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes.
TERCER.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari de comunicació escrita
per a coneixement general.
QUART.- Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el
reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposen l'article 178 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, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
ANNEX:
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DE CASTELLET
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PREÀMBUL
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa per a l’elaboració del present
Codi de conducta està justificada en la conveniència de donar compliment al mandat
previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. El contingut del Codi de conducta és
proporcional, en tant que conté la regulació imprescindible per atendre a la necessitat
que es proposa amb la norma.
En aplicació del principi d’eficiència, el present Codi de conducta pretén evitar
càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitza, en la seva
aplicació, la gestió
dels recursos públics.
En aplicació del principi de transparència, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha
dut a terme consulta pública prèvia, mitjançant la corresponent publicació de la
consulta al tauler d’edictes electrònic.
Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica, el present Codi de conducta és
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic aplicable, en tant que s’ha elaborat a
l’empara i respectant les previsions normatives que resulten d’aplicació, tant pel que fa
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a les competències municipals, com pel que fa al procediment d’elaboració i aprovació
i al contingut del codi.
CAPÍTOL I – ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU
Article 1. Objecte
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
-

Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i les normes de conducta que se’n
deriven.
Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una
millor actuació l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Article 2. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:
-

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en
matèria de règim local.
El personal eventual al servei de l’Ajuntament, quan se’n nomeni.
Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels
organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats
mercantils locals amb capital social íntegrament públic, quan siguin creats per
l’Ajuntament.

CAPÍTOL II – PRINCIPIS ÈTICS I DE BON GOVERN
Article 3. Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de
les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
-

Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en
benefici exclusiu dels interessos públics.
Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.
Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.
Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Article 4. Principis de bon govern
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de
les seves funcions, d’acord amb els següents principis de bon govern:
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Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la
satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la
imparcialitat i l’interès comú.
Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de
les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les
decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la
ciutadania a una informació accessible i comprensible.
Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials
del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la
presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels
serveis i les polítiques públiques.
Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals
per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés
com al resultat.
Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a
les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la
informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a
conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.
Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús
dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per
mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.
Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de
coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració
d’informació i serveis.
Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la
gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les
necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.
Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que
incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així
com en la prestació dels serveis.

CAPÍTOL III – NORMES DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS
Article 5. Compromisos generals
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de
les seves funcions, d’acord amb els següents compromisos generals:
-

Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
Pel que fa únicament als membres de la corporació municipal formular, a l’inici
del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de
les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta
declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que
variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del
mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les
obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.
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Article 6. Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups
d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera
que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de
les funcions i en la presa de decisions públiques.
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest
codi han de seguir els principis següents:
-

-
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-

-

-

Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics
i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.
Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal,
directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives
institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol
tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o
indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.
No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades,
fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En
aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els
béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat
o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a
ús personal de l’alt càrrec.
No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de
la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.
Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents
d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir
convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les
seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges,
desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un
particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà
autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments
per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès
públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb
esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.
Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la
selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord
amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat,
incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.
Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars
que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades
grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència,
accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament.
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Article 7. Compromisos en relació amb la ciutadania
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir els principis
següents:
-

-

-

Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les
seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en
els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar
afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa
d’aplicació.
Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per
raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de
transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les
finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels
òrgans que dirigeixen.
Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre
la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través
d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes
públics.
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CAPÍTOL IV – MECANISME DE CONTROL INTERN
Article 8. Comissió de seguiment i avaluació
La comissió de seguiment i avaluació del Codi de conducta d’alts càrrecs de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet actuarà com a mecanisme de control intern,
vetllant pel compliment del Codi. La comissió tindrà les següents funcions:
-

Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
Formular recomanacions i propostes de millora.
Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el
tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.
Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu
contingut.

La comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any prèvia convocatòria. No obstant es
podran celebrar quantes sessions es considerin necessàries en funció de la naturalesa
i la urgència dels assumptes a tractar.
La Comissió, presidida per l’Alcaldia o regidor/a en qui delegui, i assistida pel
Secretari/ària de la Corporació, estarà formada per un representant de cada grup
municipal del Consistori i ajustarà el seu funcionament al que disposen els articles 123
a 126 i 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals, prenent les seves
decisions sota el sistema de vot ponderat, per mantenir la proporcionalitat existent en
el plenari.
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CAPÍTOL V – RÈGIM SANCIONADOR
Article 9. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes
d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la normativa aprovada per aquest Ajuntament que s’oposi al present
Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
DISPOSICIÓ FINAL
Una vegada la present disposició general quedi aprovada de forma definitiva, entrarà
en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i transcorreguts el termini de quinze dies hàbils als quals fa referència
l’article 70.2 en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
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El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la
seva derogació expresses.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor d’Administració i Cultura
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa, bon vespre a tothom.
Ja es va fer la corresponent comissió el passat mes d’octubre per treballar el document amb
tots els grups municipals. I be, tal i com explica el dictamen la Llei 19/2014 de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern estableix què en els ens locals hem de tenir des del
2014 un codi de conducta per als alts càrrecs. En aquest codi de conducta, que el teniu annexat
al dictamen, definim principalment els principis ètics amb els quals tots hem d’actuar. Tals com
poden ser entre altres: respecte als drets fonamentals, les llibertats públiques, la integritat i
exemplaritat, la igualtat de tracte i no discriminació de totes les persones, imparcialitat,
independència, inalterabilitat, etc, etc.... També recull principis de bon govern com la
satisfacció de l’interès públic, la transparència i la rendició de comptes i facilitar mecanismes
de participació.
Per altra banda també incorpora compromisos com no difondre falsedats i exercir les funcions
encomanades amb l’objectivitat i veracitat, evitant prejudicis i no incorrent en favoritismes, no
acceptar regals i un llarg etc. Demano a tothom que se’l llegeixi i òbviament, sense posar en
dubte que ja tothom està complint amb aquestes normes de servei públic, vetlli pel seu
compliment.
Moltes gràcies.”
El grup municipal de Junts per Sant Vicenç avança que hi votaran a favor
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000016

Codi Segur de Verificació: 7217a457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50520681
Data Impressió: 07/01/2022 09:03:15
Pàgina 14 de 57

SIGNATURES

Íh1Èa457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36cÆÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 07/01/2022 09:02
2.- desenvolupament. APROVAT

Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I JOVENTUT
6.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI
COMARCAL D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA D’ENERGIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides número 7 (energia neta i assequible) i número 13 (acció climàtica), que
estableixen que cal garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i
moderna per a totes les persones i cal adoptar les mesures urgents per a combatre el
canvi climàtic i els efectes d’aquest. Cal augmentar la proporció d’energies renovables
i l’estalvi i l’eficiència energètica per mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic.
Atès que el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia té com a objectiu
la reducció com a mínim d’un 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a
l’any 2030. L’Acció de la UE pel Clima i el Pacte verd Europeu, amb l’horitzó d’avançar
cap a la neutralitat de carboni el 2050, incrementa aquest objectiu de reducció de les
emissions pel 2030 en un 55%.
Atès que la Llei 16/2017, d’1 d‘agost, de canvi climàtic, modificada pel Decret Llei
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i
l’impuls a les energies renovables, estableix que cal promoure les mesures
necessàries en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica perquè el consum final
d'energia l'any 2030 sigui un mínim del 32,5% inferior respecte al tendencial, en el
marc de la normativa estatal bàsica en matèria d'energia. Així mateix, estableix que cal
promoure les mesures necessàries en l'àmbit de les energies renovables perquè el
consum elèctric de Catalunya provingui -en un 50% l'any 2030 i un 100% l'any 2050d'aquestes fonts renovables, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d'origen
renovable als centres de consum.
Atès que, amb la voluntat d’assolir els objectius fixats, el Consell Comarcal del Bages i
els ajuntaments de la comarca, entre els quals el de Sant Vicenç de Castellet, volen
donar continuïtat a les polítiques d’estalvi i eficiència energètica i de promoció de les
energies renovables i locals ja iniciades i implantar-ne de noves.
FONAMENTS DE DRET


Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000016

Codi Segur de Verificació: 7217a457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50520681
Data Impressió: 07/01/2022 09:03:15
Pàgina 15 de 57

SIGNATURES

Íh1Èa457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36cÆÎ

DOCUMENT









1.- desenvolupament, 07/01/2022 09:02
2.- desenvolupament. APROVAT

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.

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.

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.
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
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
PRIMER.- Aprovar el Conveni marc per a la creació d’un servei comarcal d’assistència
i suport en matèria d’energia.
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 designar la persona
referent de l’Ajuntament en matèria de gestió energètica municipal, per la coordinació
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amb el personal del servei comarcal i per nomenar els representants de l’Ajuntament
que participarà en la comissió de seguiment del conveni.
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet en el marc del conveni.
QUART.- Notificar els presents acords de forma reglamentària, tal com estableixen els
articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Té la paraula la regidora de Medi Ambient
Sra. Pascual:
“Gràcies senyora Alcaldessa i bon vespre a tothom.
Aprovem el conveni amb el Consell Comarcal per donar continuïtat als serveis de l’Agència
Comarcal de l’Energia del Bages, un servei d’assistència i suport en matèria d’energia als
municipis de la comarca que s’hi han adherit.
Formar-hi part ens ha proporcionat estalvis energètics en la revisió de consums (inclou gestió i
supervisió dels subministraments) i suport en la implantació d’energies renovables, entre
d’altres.”
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El portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç manifesta que votaran a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
7.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
7.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte:
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PUBLIC NO TRIBUTARI
RELATIVA AL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT, SUBMINISTRAMENT I
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I SERVEIS COMPLEMENTARIS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 24 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet va adoptar, per unanimitat dels assistents, l’aprovació de l’ordenança
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al
servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua potable i
serveis complementaris.
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L’aprovació definitiva de l’ordenança fou publicada al BOP de data 7 de maig
de 2021. L’ordenança es troba vigent des del dia 28 de maig de 2021, com a
conseqüència de la finalització del procediment de creació de la norma.
Aquest servei, de titularitat municipal, es gestiona actualment de forma indirecta
i en modalitat de concessió administrativa a través de la mercantil ACCIONA
AGUA SERVICIOS SLU, amb NIF B86774528.
La clàusula 11 del contracte formalitzat amb ACCIONA AGUA SERVICIOS SLU
estableix que la revisió del preu de la retribució del concessionari es realitzarà
el primer dia de cada període de dotze mesos des de la formalització del
contracte.
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Així mateix, s’estableix que l’Ajuntament aprovarà una tarifa que s’actualitzarà
anualment (tant a l’alça com a la baixa), conforme al DA 88 de la LPGE per a 2014,
modificat per la Llei 2/2015, de 30 de març de desindexació de l’economia espanyola,
aplicant per a la revisió de preus l’índex específic: “Subministrament d’aigua” del
“índex espanyol de preus industrials (IPRI) que inclou la divisió 36 “ Captació,
potabilització i distribució d’aigua” de la Classificació catalana d’activitats econòmiques
CCAE-2009.
Segons les dades publicades per l’INE, l’índex específic per al subministrament
d’aigua publicat al setembre del 2020 va ser 101,3; mentre que l’índex específic per al
subministrament d’aigua publicat al setembre del 2021 ha sigut 101,5 (últim publicat),
resultant per tant una variació interanual del 0,2%.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 20.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Contracte de gestió del servei municipal de proveïment, subministrament i
distribució d’aigua potable i serveis complementaris amb la mercantil ACCIONA
AGUA SERVICIOS SLU.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

Considerant l’exercici de les competències que té atribuïdes el Ple de la Corporació de
conformitat amb el que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l’article 50.3 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,
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S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal de proveïment,
subministrament i distribució d’aigua potable i serveis complementaris, que en el seu
article 5 quedaria redactada de la següent manera:
“Article 5.- Tarifes
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei
són les que es detallen seguidament:
a) SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
La tarifa de subministrament d’aigua consta de dues quotes variables en funció del volum
d’aigua consumida mensualment i una d’elles imposada arran de la Llei 5/2012 de la
Generalitat de Catalunya, més una quota fixe pel finançament de l’escomesa i conservació del
comptador.
A.1) QUOTA VARIABLE FUNCIÓ DEL VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

El consum mínim per a ús domèstic que es facturarà es:

DESCRIPCIÓ
Comptadors fins 15 mm
Comptadors entre 20 i 25 mm
Comptadors de 30 mm
Comptadors de 40 mm i més

CONSUM MINIM A FACTURAR
10 m3 /u.c./mes
20 m3 /u.c./mes
30 m3 /u.c./mes
40 m3 /u.c./mes

En el cas de subministraments especials, el consum mínim vindrà marcat segons contracte.
El preu del subministrament serà:
- Fins al mínim per a ús domèstic: 0.6852 €/m3
- Excés del mínim per a ús domèstic: 0.8759 €/m3
- El consum industrial té un consum mínim de 10 m3 mensuals, en concepte de quota de
manteniment però la tarifa es sempre plana per a qualsevol consum, sent de 0,8100
€/m3.
A.2) QUOTA FIXA DE CONSERVACIÓ D’ESCOMESA I CONSERVACIÓ DEL COMPTADOR
DESCRIPCIÓ
Comptadors fins 15 mm
Comptadors entre 20 i 25 mm
Comptadors de 30 mm
Comptadors de 40 mm i més

QUOTA FIXA
0.5603 € /abonat/mes
0,7024 € /abonat/mes
1,1288 € /abonat/mes
1,8393 € /abonat/mes

A.3) REPERCUSSIÓ LLEI 5/2021 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Es tracta de l’increment de la tarifa de subministrament derivada de l’aprovació de la llei fiscal
emesa per la Generalitat de Catalunya 5/2012 en la que s’imposava la gestió i pagament del
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Cànon que afecta a l’aigua potable a l’ACA (Agència Catalana de l’aigua) tramitant-se pel portal
tributari per part de l’empresa subministradora com a subjecte passiu substitut .
El preu per aquest concepte es de 0,0203 €/m3. ”

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els presents acords
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes.
TERCER.-. Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació,
l’acord de modificació de l’ordenança esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com
disposen l'article 178 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, i 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Té la paraula la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Per donar compliment al contracte amb Acciona s’ha de fer aquesta regularització dels preus
amb l’increment 0,2% en base a l’índex espanyol de preus industrials.”
A continuació intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Degut a què és un contracte i lògicament està signat, i per tant conformat, hi votarem a
favor.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
7.2.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2021/305 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2018 PER IMPORT DE 1.082,29 €
D I C T A M E N:
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Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2021/247 per import de
41,29 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració amb
càrrec al pressupost 2021 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/2021/247 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 2021, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
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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 2018 per import de 1.082,29 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2021/305
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2021/305,
per un import total de 1.082,29 €
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
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa.
És una factura de carburant del 2018 que l’han entrat ara i la passem per Ple per donar-li
sortida.”
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El portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç manifesta que votaran a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
7.3.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
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Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 31 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2021, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 27 de gener de
2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 de febrer de
2021.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de l’alcaldia per tal
d’adequar els crèdits de les aplicacions pressupostàries de despeses del pressupost
municipal de l’exercici 2021.
Considerant que es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant
transferència de crèdit, amb les limitacions previstes a l'article 180 de del Test refós de
la llei d’Hisendes locals i de l'article 41 del Reial Decret 500/1990.
Considerant que correspon al Ple municipal l’aprovació de les transferències de crèdit
quan impliquin canvi de l’Àrea de despesa
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa 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 i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
Considerant l’article 8 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2021.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels present acords, és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 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
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Catalunya, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 31/2021 del pressupost mitjançant
transferències de crèdit. El resum de la modificació és el següent:
DECREMENT APLICACIONS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

11

150

227069

DESCRIPCIÓ

SERVEIS TÈCNICS SERVEIS TERRITORIALS
TOTAL DECREMENT

IMPORT
DECREMENT

4.000,00 €
4.000,00 €

INCREMENT APLICACIONS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
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11

DESCRIPCIÓ

336 627001 REDACCIÓ PROJECTE ACTUACIONS MURS CASTELLET
TOTAL INCREMENT

IMPORT
INCREMENT

4.000,00 €
4.000,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
La Sra. Alcaldessa ofereix en aquest cas la paraula al regidor de Cultura
Sr. Palma:
“Gracies Alcaldessa de nou.
Tal i com vam explicar l’altre dia a la visita d’obres de Castellet, una de les següents fases que
afrontarem aquest 2022 en el projecte de remodelació del conjunt monumental és avançar
part de la fase 7 del pla director que consisteix en l’arranjament dels murs perimetrals. En
aquest cas els murs que afecten a l’accés principal que es va malmetre pel temporal Glòria.
En aquesta modificació el que fem és dotar-nos de l’import per poder fer la redacció del
projecte i avançar terminis de cara a la licitació corresponent que haurem de fer l’any vinent.
4.000€ que traiem de serveis tècnics de Serveis Territorials perquè hi ha la partida específica
de la redacció del projecte: actuació murs de Castellet.
Gràcies”
El portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç manifesta que hi votaran a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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7.4.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIO INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES FONTS DE
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS MUNICIPALS REFERENTS AL
PRESSUPOST 2021.
Considerant que el Ple de la Corporació de data 16 de desembre de 2020 va aprovar
inicialment el Pressupost de la Corporació per a l’Exercici 2021.
Considerant que susdit acord va ser sotmès al tràmit d’informació pública publicant-se
al BOPB en data 18 de desembre de 2020.
Considerant que en data 27 de gener de 2021 va ser aprovat definitivament el
Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021 que incloïa l’annex d’inversions.
Considerant que en aquest annex d’inversions es detallen els ingressos que serviran
per a finançar susdites inversions.
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Considerant que una de les fonts de finançament és la subvenció concedida per import
de 149.338,57€ per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa General
d’Inversions 2020-2023, en concret, la Línia de suport 2 “Fons incondicional d’inversió”
Considerant que el període d’execució de la Línia de suport 2 ha de finalitzar el proper
31 de desembre de 2021, sense que hi hagi cap possibilitat de prorroga, i que el darrer
període de justificació va de l’1 de gener de 2022 al 31 de març de 2022.
Considerant que aquesta subvenció havia de finançar el projecte 2021/2/ESPOR/3
REDACCIÓ PROJECTE NOU COMPLEX ESPORTIU i que a data d’avui no hi ha cap
obligació reconeguda, de manera que no es podria donar compliment a les obligacions
derivades del règim regulador del Programa general d’inversions de la Diputació de
Barcelona, en relació al termini d’execució i de justificació.
Considerant que per tal de destinar l’import de la subvenció al finançament de
projectes inclosos en l’annex d’inversions, cal fer un canvi en les fonts de finançament
de susdits projectes.
Considerant que l’article 166 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que al pressupost
s’hi afegiran com annexes els plans i programes d’inversió i finançament.
Es per tot això que
S’ACORDA
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PRIMER: ACTUALITZAR l’annex d’inversions del Pressupost Municipal per a
l’Exercici 2021, que s’adjunta com a document annex, com a conseqüència de les
modificacions de les fonts de finançament de les inversions que conté.
SEGON.- SOTMETRE aquest acord a informació pública el termini de quinze dies
hàbils, establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest
termini, l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
Té la paraula la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa.
Fem aquesta modificació del finançament d’una de les línies del Pla General d’Inversions ja que
ens van concedir 149.000€ amb data màxima a 31 de desembre per justificar la despesa.
Aquesta línia la volíem destinar per la redacció del projecte del complex esportiu però com que
no podrem justificar-ho el que hem fet és un canvi amb despesa de projectes que ja tenim
fets.”
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El portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç manifesta que en aquest cas
s’abstindran.
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.
7.5.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL 3 ER
TRIMESTRE DE 2021, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, PER LA QUE
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
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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 28 d’octubre de 2021.
FONAMENTS DE DRET
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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 3 er trimestre de l’exercici 2021, d’acord
amb les obligacions contemplades en la Llei 15/2010

INFORME 3 er TRIMESTRE 2021
Nombre
Pagaments realitzats durant el segon
trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

Import

%

547

485.162,90

77,73

49

138.967,19

22,23

596

624.130,09

100,00

21

239.215,42
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El termini mitjà de pagament de les factures abonades en el tercer trimestre del 2021
ha estat de 39,73 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 tercer 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
Passat aquest punt es assabentat i no susceptible de votació
7.6.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DEL 3 ER
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021 D’ACORD AMB L’ORDRE HAP/2105/2012.
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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 3 er 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.
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)
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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

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 3 er 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
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Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció municipal.
Passat aquest punt es assabentat i no susceptible de votació
8.- REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I ENSENYAMENT
Sra. Delgado:
“El següent punt és la cinquena addenda del Pla educatiu d’entorn amb el Departament
d’Educació de la Generalitat i els ajuntament que conformen aquest Pla.”
8.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
CINQUENA
ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR,
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGAÍ, L’AJUNTAMENT DE PONT DE VILOMARA I
ROCAFORT, L’AJUNTAMENT DE MARGANELL, L’AJUNTAMENT DE MONISTOL
DE MONTSERRAT I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, PER AL
DESPLEGAMENT DE LES MESURES DEL PLA DE MILLORA D’OPORTUNITAT
EDUCATIVES EN EL MARC DELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN DEL CURS
2021/2022
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 5 d’agost de 2019, es va aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, de Castellgalí, de Marganell, de Monistrol de
Montserrat, del Pont de Vilomara i Rocafort, de Sant Vicenç de Castellet per al Pla
Educatiu d’Entorn, amb una vigència des de l’inici del curs 2019-2020 i l’acabament del
curs 2022-2023.
El Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, ha tramès a l’Ajuntament
la cinquena addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els ajuntaments de
Castellbell i el Vilar, de Castellgalí, de Marganell, de Monistrol de Montserrat, del Pont
de Vilomara i Rocafort i de Sant Vicenç de Castellet per al desplegament de les
mesures del pla de millora d’oportunitat educatives en el marc dels plans educatius
d’entorn del curs 2021/2022.
FONAMENTS DE DRET
-
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-

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 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.

L’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix que l’Administració
educativa és l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del Departament. Així
mateix, l’apartat segon de l’esmentat precepte disposa que els ens locals tenen la
condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord
amb l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d'acord amb
el que estableix aquesta llei.
D’igual manera l’article 40 de la Llei 12/2009, insta a les diferents administracions
educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament accions
educatives en l’entorn i, en aquest sentit, en l’article 19 del títol III defineix com
comunitat educativa a “totes les persones i institucions que intervenen en el procés
educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals de
l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els
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ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els representen, i
també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les
entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de
serveis educatius.”
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR la cinquena addenda econòmica al conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Educació i els ajuntaments de Castellbell i el Vilar, de Castellgalí, de Marganell, de
Monistrol de Montserrat, del Pont de Vilomara i Rocafort i de Sant Vicenç de Castellet
per al desplegament de les mesures del pla de millora d’oportunitat educatives en el
marc dels plans educatius d’entorn del curs 2021/2022, que consta com a Annex dels
presents acords.
SEGON.- ACCEPTAR la subvenció de 50.006,00 euros del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
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TERCER.- NOTIFICAR els presents acords de forma reglamentària, tal com
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor d’educació
Sr. Costa:
“Bona nit a tothom.
Bàsicament recordar què Sant Vicenç de Castellet i tots els pobles del Bages Sud formem part
del que s’anomena Pla Educatiu i d’Entorn del Bages sud, que ja té una llarga durada i que cada
any en termes econòmics es fan unes addendes. Fa poc en signàvem un altre. Aquesta
addenda és un afegit a aquell conveni bàsic.
També com sabeu, a partir de l’any passat es fa un pla de la millora de l’oportunitat educativa
a determinats centres d’arreu de Catalunya, i un dels centres que forma part d’aquest
programa és l’escola Sant Vicenç. Això també implica què el Pla Educatiu Entorn del Bages sud
també rep una addenda arrel d’aquesta inclusió en el Pla.
Bàsicament aquesta addenda, repeteixo, és de 50.000€ que estan repartits en els tallers de
suport assistit, que és els tallers de reforç que es fan ja, o s’han vingut fent durant molt de
temps a nivell de totes les escoles del Bages sud.
Hi ha també una partida de 5.006€ que va a activitats extraescolars i activitats d’estiu i la
novetat, i el que ens permet dir que anem millor és la mesura 14 que és la contractació d’una
persona coordinadora, impulsora del Pla Educatiu Entorn (que són aquests 30.000€).
Significa que aquesta partida a part de les altres que ens permeten continuar als tallers
d’escola assistit, aquesta mesura 14 ha significat contractar una persona amb una aportació
també de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, de moment, que ens permet no només
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tenir un impulsor del Pla Educatiu Entorn del Bages Sud, sinó també fer una feina molt
important dintre la casa, dintre el camp de l’educació què com recordeu jo penso que és
moment de recordar que durant molts anys hem tingut la figura d’una persona que ni tan sols
és administrativa però que feia pràcticament de tècnic d’educació, que era el Josep Ortiz i que
ara en aquests moments pot fer ell mes la tasca administrativa i aquesta altra persona pot fer
més una tasca pedagògica, per tant jo penso que estem d’enhorabona en aquest sentit.”
A continuació intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz
“Hi votarem a favor. Tots els recursos que arribin per part de l’àmbit d’educació i que estiguin
ben gestionats sempre són positius.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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8.2.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DE CASTELLET PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL
D’ESCOLARITZACIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 19 d’octubre de 2021, es sol·licita als Serveis Territorials a la Catalunya
Central, del Departament d’Educació, registre d’entrada 9056/107144/2021, la creació
de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Sant Vicenç de Castellet.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Serveis
Territorials a la Catalunya Central, a tramés a l’Ajuntament el nou Conveni entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a la creació de l’Oficina Municipal
d’Escolarització.
Vist l’informe de Secretaria, emès en data 8 de novembre de 2021, que consta a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
L’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que
l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una Oficina
Municipal d’Escolarització.
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L’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les
sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de preinscripció es poden
presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que les
gestioni.
L’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de
Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals d’escolarització com a
instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el
procés d’escolarització en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. A aquest
efecte es preveu que es creïn mitjançant la subscripció d’un acord.
L’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix que l’Administració
educativa és l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del Departament. Així
mateix, l’apartat segon de l’esmentat precepte disposa que els ens locals tenen la
condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord
amb l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d'acord amb
el que estableix aquesta llei.
Per tot això que,
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S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR el Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a
la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords de forma reglamentària, tal com
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor d’educació
Sr. Costa:
“L’oficina municipal d’educació és una oficina, bàsicament era un persona, un administratiu,
que en aquest cas continua sent el mateix: el Josep Ortiz; que des de fa molt de temps ja va
assumir la creació de les mateixes oficines, va ser la primera d’aquestes oficines, tot i que Sant
Vicenç era una població que no arribava als 10.000 habitants, es va tenir la voluntat de crear
aquesta oficina municipal.
I aquí vull recordar, no se exactament en quina legislatura era, però que en tot cas va ser una
molt bona opció. Tan és així que el Secretari anterior del Departament d’Ensenyament
recordava explícitament i amb singularitat aquesta oficina municipal perquè era d’un territori
petit en la qual funcionava.
La nova legislació d’admissió d’alumnat en els centres públics i concertats marcava i dibuixa
per primera vegada oficialment aquestes oficines municipals i els hi dóna l’encàrrec de DGAL
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de demanar les sol·licituds i facilitar la matriculació de totes les persones i d’ajudar o informar
les famílies.
Per tant d’alguna manera el que es fa aquí, a partir de la nostra demanda és crear aquesta
oficina de forma oficial amb aquest conveni. I això es possible que comporti també, com havia
passat en els seus inicis, una aportació econòmica si els pressupostos de la Generalitat així ho
contemplen per aquesta oficina. Per tant també penso que és un tema important.”
El portaveu de Junts per Sant Vicenç manifesta que hi votaran a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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9.- DONAR COMPTE DECRETS
S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 22
d’octubre al 17 de novembre de 2021
10.- MOCIONS
Hi ha dos mocions que s’han presentat com a sobrevingudes.
11.- TEMES SOBREVINGUTS

11.1.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt per unanimitat
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 33 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2021, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 27 de gener de
2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 de febrer de
2021.
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Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de l’Alcaldia i la Regidoria
d’Urbanisme, per tal d’adequar els crèdits de les aplicacions pressupostàries de
despeses del pressupost municipal per l’exercici 2021, per poder donar cobertura a la
Redacció del Projecte de reurbanització del carrer Armengol.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions en la que es sol·licita crèdit per una despesa específica i determinada
que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i pel que no existeix crèdit o el previst
es insuficient o inadequat.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar
amb un o diversos dels recursos següents:
1. Romanent líquid de Tresoreria
2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
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FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa 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 i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
Considerant l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2021.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels present acords, és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 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, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 33/2021 del pressupost municipal
per a l’exercici 2021. El resum de la modificació és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

11 1532 619016

DESCRIPCIÓ

REDACCIÓ PROJECTE DE REURBANITZACIÓ CARRER ARMENGOL
TOTAL
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IMPORT

9.075,00 €
9.075,00 €
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Finançament de la modificació
BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

11 150 227069

DESCRIPCIÓ

SERVEIS TÈCNICS SERVEIS TERRRITORIALS
TOTAL

IMPORT

9.075,00 €
9.075,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,

establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
Té la paraula la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies de nou Sra. Alcaldessa.
Fem aquesta modificació de crèdit per fer la redacció del projecte i així poder avançar en la
remodelació del carrer Armengol.”
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El portaveu de Junts per Sant Vicenç manifesta que hi votaran a favor.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.

11.2.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt per unanimitat
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 34 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021 €, PER IMPORT DE 28.986,78 €.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2021, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 27 de gener de
2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 de febrer de
2021.
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Considerant que en data 18 de febrer de 2021, es va aprovar per Decret d’Alcaldia
número 2021LLDC000124, la Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020,
el qual determina un Romanent per a Despeses Generals de 1.123.119,64 €.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de l’alcaldia per poder dotar
de crèdit pressupostari adequat i suficient al pressupost de despeses de l’exercici
2021, s’ha de tramitar el corresponent expedient de modificació de crèdit, finançat amb
una part del Romanent de Tresoreria per a despeses generals resultant de la
Liquidació del pressupost 2020.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions de despesa en la que s’assigna crèdit per una despesa específica i
determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i pel que no existeix crèdit
o el previst es insuficient o inadequat.
Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar amb un o diversos
dels recursos següents:
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1. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals.
2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa 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 i el Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Considerant l’article 6 i 7 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2021.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels present acords, és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 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, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 34/2021 del pressupost. El resum
de la modificació és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDITS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

11 336

DESCRIPCIÓ

682010 REHABILITACIÓ CASTELLET FASE 2 PLA DIRECTOR

IMPORT

28.986,78 €
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TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

28.986,78 €

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmica

87000

Descripció aplicació

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TOTAL

Import

28.986,78 €
28.986, 78 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
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En aquest cas intervé el regidor de Cultura:
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa.
Tot i que ja es va informar a la Comissió Informativa de que podria arribar aquest tema
sobrevingut, disculpar-nos perquè els ha arribat la informació avui mateix. Com veuen és un
Ple amb molts temes.
Be, portem a seu plenària aquesta modificació de crèdit que correspon a l’increment de
28.986,78€ en l’execució de la Fase 2 de les obres de Castellet que corresponen a l’ermita.
Aquest increment està dintre dels límits que estableix la Llei, i es finança amb romanent. Donat
que es va produir una baixa de només uns 50€ hem d’ampliar la partida per poder fer front al
pagament.
Gracies.”
A continuació té la paraula el portaveu de Junts per Sant Vicenç:
Sr. Mauriz:
“Be, és la 34èna modificació de pressupost, de tant en tant ho anem recordant. Bàsicament
perquè estem al mes de novembre, encara queda tot el mes de desembre i 34 modificacions a
11 mesos que portem dons són 3 modificacions per mes, quasi be una per setmana. És un
recordatori per tal de fer-los evidents, com dèiem en la legislatura anterior, que el pressupost
és un document viu: el pressupost es planifica a llarg termini, i el dia a dia porta aquesta sèrie
de situacions que fan que s’hagin de prendre decisions.
Dit això, lògicament Castellet és un projecte que vam iniciar nosaltres en la legislatura anterior.
Que estem molt contents i satisfets que a dia d’avui un dels patrimonis més importants que té
el municipi estigui ja amb aquestes fases ja acabades, i que per tant ben aviat se’n pugui
gaudir.
Però abans de votar a favor d’aquesta modificació necessitem saber més coses al respecte i
per tant de moment ens abstindrem.”
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Sra. Delgado:
“Moltes gràcies. Totalment d’acord amb el que ha dit. També afegir que evidentment amb
l’experiència s’aprèn: estan a l’oposició i estan a govern i a més a més amb un pressupost molt
difícil d’elaborar, de fer previsions després de la pandèmia: ja sabeu que ho vam explicar, i que
també s’hauria de tenir en compte el que vostè ha dit, i el que nosaltres afegim amb una
previsió de pressupost pandèmia que era difícil també de preveure i evidentment que el dia a
dia comporta prendre decisions d’aquest tipus.”
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.

11.3.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt per unanimitat
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A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Assumpte
ADHESIÓ AL MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

INTERNACIONAL

DE

En motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, s’ha
signat un manifest per part de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, el qual es centra en el
reconeixement i les modificacions de la Llei 17/2020, de modificació de la 5/2008, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es proposa
l’adhesió a l’esmentat manifest, que es reprodueix a continuació:
“Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra
les Dones 25 de novembre de 2021
Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant
d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de
violències ha de ser diària.
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es
resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000016

Codi Segur de Verificació: 7217a457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50520681
Data Impressió: 07/01/2022 09:03:15
Pàgina 38 de 57

SIGNATURES

Íh1Èa457-e2aa-483e-a610-b81ac261e36cÆÎ

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 07/01/2022 09:02
2.- desenvolupament. APROVAT

de les violències masclistes. D’aquestes formes de violència, n’hi ha que evolucionen,
altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la Llei
17/2020, del 22 de desembre, que modifica i amplia la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de
violència, com ara:
― La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es
defineix com la violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a
una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades.
Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i
reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs
pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es
duu a terme.
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― La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o psicològica, les
represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen
suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la
prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència
masclista.
― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les
filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, de manera que, a
més de la violència directa que reben les filles i els fills en el context de la violència
masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un atemptat contra
la maternitat i la infància.
― La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb
l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials,
webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans
semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys
psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la
reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen
pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat
d’expressió.
La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència masclista i un
nou àmbit. Lamentablement, és urgent treballar-hi, perquè en totes les seves formes
gaudeix d’una gran impunitat. Segons diferents estudis, com el que va publicar la
revista Pikara Magazine el 2018 o el d’Amnistia Internacional de 2017, el 76% de les
dones han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament i el 26%
decideix ignorar aquesta situació molt probablement perquè el sistema no està donant
respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones
que pateixen aquest tipus de violència.
No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport
mutu i de sororitat, i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de
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moltes formes de violència masclista. Per això, cal potenciar les xarxes socials amb
perspectiva feminista, perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i
supervivència dins el sistema patriarcal.
L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es produeix
la violència masclista:
― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. En
aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i política,
com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els
mitjans de comunicació o les xarxes socials.
― La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i omissions de les
autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública
que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques
públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta mateixa Llei per assegurar una
vida lliure de violència masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació
sectorial aplicable. Per tant, disposem d’un instrument legal més per treballar contra
aquest tipus de violència.
Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les violències
sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui, 25 de novembre,
volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les supervivents i el seu entorn.
No podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb la llibertat
coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades
d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten contra el principi
de llibertat individual. En aquest sentit, la Llei 17/2020 recull per primer cop una
definició del concepte de consentiment sexual, que s’entén com la voluntat expressa,
emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l’exercici de
pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha de fer des de la
llibertat i ha de romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si
l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que, directament o
indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona.
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes,
queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències, perquè,
dins del ventall de reaccions, la negació i l’actitud defensiva continua sent la reacció
més habitual dels homes. Avui, però, volem emfatitzar totes les accions, individuals i
comunitàries, que són fonamentals per eradicar les violències masclistes. Les accions
que constitueixen una font de suport i resiliència per a les supervivents, les que
demostren compromís, implicació, coratge i ètica, i les que acompanyen des de
l’autodeterminació i que fan sentir les supervivents que “no estan soles”, abans, durant
i després de qualsevol agressió masclista.
Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de
violències masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 17/2020, i
dotar-nos d’instruments efectius per combatre totes aquestes violències; n’és un
exemple el nou protocol d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que ha
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de vertebrar els circuits d’actuació, tant des de les comissions d’àmbit local com des
de la Comissió Nacional.
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de manera
estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones
gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol espai i àmbit, ha de ser l’eix de totes
les societats democràtiques i de les seves institucions.
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat d’extingir
el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar
el sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de manera individual i col·lectiva
assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals, i se n’allunyin.
Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es
realimenta molt sovint a les xarxes i els espais digitals, i en tots els àmbits de la
societat. Necessitem crear nous referents per construir milers de masculinitats
responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.
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Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una
xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots
els col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i
les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de
les nostres vides. Com diu bell hooks, “considerar l’amor com una acció, més que un
sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar des de la llibertat, la
igualtat i el respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!”
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet comparteix l’anàlisi de la situació i les
reivindicacions plantejades pel Manifest. És per això que,
S’ ACORDA
PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet al Manifest amb motiu del
Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
SEGON.- Fer difusió del manifest entre la ciutadania.
La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Igualtat
Sra. Oliveras:
“Llegirem el manifest:
«MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES 25 DE NOVEMBRE DE 2021.
Avui 25 de novembre de 2021, commemorem el dia internacional de l’eliminació de la violència
contra les dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d’aquesta data
s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària.
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En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha però estructures que es resisteixen a
canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de les violències
masclistes. D’aquestes formes de violència n’hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i altres
que són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la Llei 17/2020 de 22 de desembre que
modifica i amplia la llei 5/2008 del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista.
La modificació d’aquest Llei introdueix el reconeixement de noves formes de violència com ara:
La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix com la
violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una informació veraç,
necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits
de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a
les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció
i les condicions en què es duu a terme.
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La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les
humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de
violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la
recuperació de les dones en situació de violència masclista.
La violència vicària entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills
amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més de la violència
directa que reben les filles i els fills, en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de
fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància.
La violència digital que consisteix en tots els actes de violència masclista i misogínia en línia
comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de la
informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic
i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els
drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; reforcen
estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten contra la privacitat i la
llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació
política i la seva llibertat d’expressió.
La violència masclista digital és al mateix temps un tipus de violència masclista i un nou àmbit.
Lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes gaudeix d’una gran
impunitat. Segons diferents estudis com el que va publicar la revista Pikara Magazine el 2018 i
el de l’organització d’Amnistia Internacional de 2017: el 75% de les dones han canviat les seves
conductes per por a patir ciberassetjament, i el 26% decideix ignorar aquesta situació molt
probablement perquè el sistema no està donant respostes efectives que garanteixin la
protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen aquest tipus de violència.
No podem oblidar però, que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i de
sonoritat, i què poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de moltes formes de
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violència masclista. Per això cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista perquè
esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el sistema patriarcal.
L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es produeix la
violència masclista. La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones, en
aquest cas la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i política, com les
institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de
comunicació o les xarxes socials.
La violència en l’àmbit institucional constituïda per les accions o omissions de les autoritats, el
personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat
retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que
reconeix aquesta mateixa Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb
els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Per tant, disposem d’un instrument legal
més per treballar contra aquest tipus de violència.
Finalment volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les violències sexuals,
les quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25 de novembre, volem reiterar tot el
nostre suport i la nostra empatia a les supervivents i el seu entorn. No podem continuar
consentint que les dones visquin amb por, amb la llibertat coartada per l’amenaça d’unes
agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les
violències sexuals atempten contra el principi de llibertat individual. En aquest sentit la Llei
17/2020 recull per primer cop una definició del concepte de consentiment sexual, que s’entén
com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona
pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha de fer
des de la llibertat, i ha de romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si
l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que directament o indirectament,
imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona.
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes queda un
llarg camí per conscienciar a la societat sobre aquestes violències, perquè dins el ventall de
reaccions la negació i l’actitud defensiva continua sent la reacció més habitual dels homes. Avui
però volem emfatitzar totes les accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals per
eradicar les violències masclistes. Les accions que constitueixen una font de suport i resiliència
per a les supervivents, les que demostren compromís, implicació, coratge i ètica, i les que
acompanyen des de l’autodeterminació i que fan sentir a les supervivents que “no estan soles”,
abans, durant i després de qualsevol agressió masclista.
Cal dons articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències
masclistes ja existents ara ja identificades i emparades per la llei 17/2020, i dotar-nos
d’instruments efectius per a combatre totes aquestes violències. N’és un exemple el Nou
protocol d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que ha de vertebrar els circuits
d’actuació tant des de les comissions d’àmbit local com de la Comissió nacional.
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de manera
estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones
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gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol espai i àmbit, ha de ser l’eix de totes les
societats democràtiques i de les seves institucions.
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat d’extingir el
patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el
sentiment de responsabilitat en els homes perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin
les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals i se n’allunyin. Cal desobeir els
mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es realimenta molt sovint a les
xarxes i els espais digitals, i en tots els àmbits de la societat. Necessitem crear nous referents
per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i
cuidadores.
Només així, teixint aliances i complicitats podrem construir un teixit comunitari i una xarxa de
recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots els col·lectius
oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures, necessitem
vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides.
Com diu Bell Hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per acceptar la
responsabilitat d’estimar”, estimar des de la llibertat, la igualtat i el respecte.
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Per una vida lliure de violències masclistes!»
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
En un primer moment els grups municipals van comentar la possibilitat d’entrar una moció
sobre el 25N, hem fet un punt en l’ordre del dia com una adhesió, però en tot cas dono també
la possibilitat als diferents grups municipals si volen prendre la paraula en aquest punt.
Intervé el portaveu de Sant Vicenç en Comú:
Sr. Costa:
“D’ençà d’uns anys la violència masclista ha estat el centre de moltes de les polítiques
públiques de gènere i de les lleis més transcendents en matèria d’igualtat. Això podria semblar
una victòria per posar fi a la violència masclista, tanmateix les eines de política pública que
s’han anat generant són insuficients atesa la gran dimensió del treball a desenvolupar. No
abasten la complexitat de les violències que pateixen les dones, lesbianes i trans.
El moviment feminista ha posat de manifest la necessitat d’abordar la violència masclista en
tots els seus àmbits, i no quedar reduïda a una definició restrictiva centrada exclusivament a la
violència en la parella. Altres tipus de violències en van quedar fora, el que ha generat noves
desproteccions i desajustos que han estat denunciats en els darrers anys persistentment. Per
això, s’ha d’abordar amb la mateixa força tots els tipus de violència masclista. Hem d’ampliar la
mirada i visibilitzar també la violència institucional, econòmica, l’assetjament laboral, la
violència vicària, obstètrica, la violència cap a les dones migrades (especialment, exercida a
través de la llei d’estrangeria), envers les dones trans o amb diversitat funcional o els
feminicidis efectuats fora del marc de la parella.
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Encara que posteriorment la Llei catalana contra la violència masclista ha anat incorporant una
mirada més enllà de la parella, tot i així els recursos i serveis d’atenció segueixen enfocant-se
molt especialment a un perfil determinat de dona i un tipus de violència.
No ens podem permetre parlar d’igualtat en una societat que manté una estructura que
perpètua i reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el model patriarcal, exigir
l’equitat de gènere i que totes les polítiques públiques municipals, inclosos els pressupostos,
tinguin perspectiva de gènere i feminista. Revisar tot el funcionament de l’administració
municipal pot evitar generar victimització i suprimir qualsevol tipus de violència institucional,
entenen la mateixa com la violència exercida per l’administració pública, per acció o per
omissió.”
Intervé la portaveu del Partit Socialista de Catalunya.
Sra. Rubio:
“Gràcies.
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les
Dones, refermem el nostre ferm compromís per eradicar la violència masclista i prioritzar les
polítiques centrades en els drets de les dones: la meitat de la població.
Enfront del discurs negacionista de certs partits, reivindiquem que només el feminisme
garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats per violència
de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any. A més, des del 2013, 57
menors han quedat orfes; i des del 2019, 5 menors han estat assassinats per violència vicària.
Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es
van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, produint-se un increment
del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les víctimes de delicte contra la
llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels agressors entre els 21 a
30 anys. Els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat a noies menors ho han
relacionar amb l’ús de la pornografia a través de les xarxes socials, i també alerta de l’augment
del 55% d’assetjament sexual a menors a Internet respecte a l’any anterior i un 175% respecte
el 2018.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la
meitat de la població pateixi violència. Per això, reivindiquem les polítiques feministes com
l’instrument més útil per lluitar contra la violència masclista, aconseguir la igualtat real i
efectiva entre dones i homes, i garantir el compliment de l’agenda feminista.
Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat d’elecció,
reivindiquem les polítiques feminista per assolir una societat lliure de violència masclista.”
Intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Compartim absolutament totes les paraules dels companys: de la regidora d’Igualtat, dels
regidors Costa i Rubio... de fet cada any en sessió plenària hem d’estar recordant aquests
mateixos fets pel 25 de novembre i qualsevol acció, qualsevol política que faci que en
definitiva aquesta situació es pugui minorar, i com no reduir a zero. Tant de bo això es pogués
fer el més aviat possible, seran benvingudes totes aquestes accions i tot el que es pugui fer a
nivell públic i a nivell de tots els àmbits.
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Creiem que és d’una injustícia tremenda tot el que passa cada dia en molts àmbits, no
solament en l’àmbit familiar, segurament també en l’àmbit laboral i en molts que fins hi tot
queden en un espai desconegut i per tant, com dèiem, qualsevol política que permeti eliminar
i eradicar qualsevol tipus d’aquesta acció serà molt positiva.”
Per finalitzar intervé en nom d’Esquerra Republicana la regidora d’Igualtat
Sra. Oliveras:
“Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre de nou a tothom.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana Sant Vicenç, volem mostrar un rebuig enèrgic
en la violència contra les dones i clamar que aquesta situació injusta no es pot sostenir ni un
minut més. Amb el 25 de novembre veiem amb preocupació com les violències masclistes no
minven i són, sens dubte, una de les violacions de drets humans més greus en la història de la
humanitat i afecta més d’un terç de totes les dones europees.
Els confinaments decretats per a frenar la pandèmia han agreujat els problemes preexistents i
moltes dones s’han vist atrapades amb els seus maltractadors. Els casos de violència física,
psicològica i sexual han augmentat encara més en els darrers mesos; una situació que les
Nacions Unides ha titllat de «pandèmia a l’ombra».
Des que va començar l’any, a Catalunya ja han estat assassinades 13 dones pel sol fet de ser
dones (61 a tot l’Estat espanyol, de les quals 36 a mans de la seva parella o ex parella). Un de
cada quatre menors d’edat són testimonis d’aquestes situacions i un 77% d’aquests han patit
en primera persona el maltractament d’aquests violents a casa. Ens agradaria tenir, també, un
record especial pels infants: Aquells que queden orfes de mare i aquells que ja no hi són pel
simple fet de defensar-les.
La violència que patim les dones es veu intensificada amb l’auge d’una extrema dreta, uns
tribunals que culpabilitzen les víctimes de les agressions sexuals i que condemnen amb la boca
petita els violadors. Per poder revertir aquesta situació, la República catalana és més
necessària que mai. Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes
les eines que tingui a l’abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més
flagrants –els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i
quotidianes –com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que
suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones. L’objectiu del
moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l’arrel del sistema heteropatriarcal i un
nou estat suposa una oportunitat per fer-ho possible.
Finalment, cal dir prou de manera contundent, sense matisos, volem viure lliures, segures i en
igualtat.
Si no sap greu aprofitaria també voldria aprofitar per recordar que demà a les 11:30 hi ha
l’acte institucional i la lectura del manifest a la Plaça de l’Ajuntament.
Gràcies”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
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Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Sra. Delgado:
“Els esperem demà en aquest acte institucional.
Per últim, m’he passat abans aquest punt: és la moció en relació a la nova normativa que
regula l’impost de la plusvàlua”

11.4.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt per unanimitat
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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Assumpte
MOCIÓ EN RELACIÓ A LA NOVA NORMATIVA QUE REGULA L’IMPOST DE LA
PLUSVÀLUA
L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estimava la qüestió d’inconstitucionalitat
número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes
Locals, comportava a la pràctica la impossibilitat de continuar liquidant l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua. La
sentència ho argumentava pel fet que s’emprava un mètode objectiu de determinació
de la base imposable que pressuposava que sempre es produïa un increment de valor
dels terrenys, només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’havia
produït l’increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que posava en qüestió
novament no era l’impost com a tal, sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar
la base imposable.
I aquí entenem que la responsabilitat d’arribar a aquesta situació va ser única i
exclusivament del govern de l’Estat en la mesura que no va abordar la reforma
legislativa que instava a fer el propi TC en l’anterior sentència de l’any 2017. Calia
reformar-ho amb celeritat per evitar situacions que no eren acceptables des d’una
òptica de justícia tributària, com era el cas dels supòsits en que es liquidava l’impost
sense existir un increment real de valor dels terrenys. En una situació idèntica la
Diputació Foral de Guipúscoa (que disposa d’una Llei d’Hisendes locals pròpia
sustentada en el règim foral) va adequar el mètode de càlcul de l’impost en tan sols
dos mesos, evitant així la inseguretat jurídica a la que han estat exposats els
contribuents i els ajuntaments subjectes al règim comú.
La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la
gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament
local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de
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competències municipals. Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments
catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al
conjunt de l’Estat, arribant a representar en molts casos més del 15% sobre el total
d’ingressos tributaris.
En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació
econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la
pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua
hauria desmuntat totes les previsions pressupostàries, obligant a emprendre
retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que
calen són polítiques expansives.
Davant aquesta situació l’Estat s’ha vist obligat a fer en 15 dies la feina que no va
fer en 4 anys i mig, fet que demostra que va mancar determinació per solucionar el
problema i que ho van anar posposant fins que no han tingut més opció que abordarho, fruit d’una sentència contundent que a més posava el focus en la inacció del
legislador estatal.
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El RDL 26/2021 recull una nova fórmula per determinar la base imposable de l’impost,
amb uns coeficient que s’actualitzaran cada any i que sí mantenen vinculació amb
l’evolució del mercat immobiliari. A més, permet al contribuent acollir-se a un mètode
alternatiu per a determinar aquesta base imposable, consistent en acreditar que
l’increment de valor ha estat menor al resultant del mètode objectiu o fins i tot que no
ha existit, supòsit en el qual quedaria exempt de tributació.
Ara bé, l’esmentada reforma aprovada amb el RDL 26/2021 no recull cap mecanisme
de compensació en favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos que haurà
comportat de manera immediata la sentència el TC. Tampoc preveu compensar la
pèrdua permanent d’ingressos que derivarà de la nova metodologia de càlcul.
Les primeres estimacions fetes per diferents ajuntaments apunten que amb aquesta
nova metodologia s’hauria ingressat al voltant d’un 30% menys del que s’ha ingressat
per plusvàlues en el que portem d’exercici 2021. I aquí és on cal destacar la referència
que feia la pròpia sentència del TC conforme corresponia al legislador estatal efectuar
la reforma necessària de l’impost, garantint addicionalment el principi de suficiència
financera de les entitats locals, recollit a l’article 142 de la Constitució
Per tot l’exposat que,
S’ACORDA
Primer. Instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a compensar la
pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, tant
per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en que no s’ha pogut exigir
l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de
liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà
retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC.
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Segon. Instar al govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació en favor
dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de
determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
Tercer. Promoure juntament amb les entitats municipalistes la nova Llei de
finançament dels ens locals que la Generalitat ha d’elaborar i presentar la Parlament
de Catalunya, en compliment de l’article 220.1 de l’Estatut de Catalunya que
encomana de forma clara que el Parlament ha d’aprovar la seva pròpia Llei de
finançament local.
Quart. Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la Generalitat de
Catalunya i al govern de l’Estat.
Té la paraula el portaveu del grup municipal d’ERC
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa.
Presentem aquest moció per reclamar a l’Estat espanyol un fons de compensació per la
reducció d’ingressos que suposarà el nou mètode de càlcul d’aquest impost. No qüestionem la
revisió que es fa de la forma de càlcul sinó la forma en què s’ha fet i en el moment en que s’ha
fet: El Tribunal Constitucional sentencia sobre el mètode de càlcul d’aquest impost just quan
totes les administracions locals estem elaborant el pressupost 2022.
Reclamem que l’Estat no ha fet la feina durant 4 anys ja que el Constitucional venia avisant que
aquest impost no es calculava de forma correcta i l’Estat ha hagut de fer la feina de pressa i
corrents en 15 dies, sense tenir en compte la disminució d’ingressos que això suposarà a tots
els Ajuntaments. En un moment on precisament hem de centrar els esforços en la recuperació
econòmica, el que pot provocar que els ajuntaments haguem d’aplicar retallades en els
nostres pressupostos.
Des d’Esquerra defensem que en cap cas s’ha d’exigir aquest impost quan efectivament no
s’ha donat cap increment del valor. Aquesta situació que ha passat s’ha donat els últims anys
fruit d’una mala regulació de l’Estat qui és qui té la potestat de definir l’estructura bàsica dels
tributs, un motiu més pel qual ens agradaria poder ser un estat independent per poder definir
l’estructura dels nostres impostos i fer-los més justos.
Necessitem aquest fons de compensació ja que els ajuntaments hem de continuar prestant els
serveis tan necessaris per als nostres conciutadans.
Remarcar que aquest Ajuntament liderat per Esquerra ja ha bonificat un 95% aquest impost en
les transmissions en casos de viudetat ja que ens semblava molt injust.
Gràcies.”
A continuació intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç .
Sr. Mauriz:
“Davant de la sentència del Tribunal Constitucional anul·lant apartats de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals de 2004 que regula l’impost que grava per venda, donació o herència d’un
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habitatge, es a dir, el que coneixem com a plusvàlua, des de Junts no podem fer altra cosa que
mostrar el total rebuig a aquesta decisió.
No entrarem a valorar la idoneïtat o no d’aquest impost, que en alguns aspectes podem
arribar a trobar injust, però si que és un element cabdal del finançament municipal, en el cas
de l’Ajuntament de Sant Vicenç entre un 3 i un 4%.
La sentència no té en compte que molts ajuntaments ja tenen bonificacions per tal de pal·liar
els efectes negatius que té aquest impost per persones i famílies i subjectes a l’impost i que no
tenen plusvàlua de manera efectiva. Però aquesta decisió del Tribunal Constitucional suposa
una estocada molt important per als ens locals, especialment en un moment que s’han vist
molt afectats per haver de fer front a les crisis socioeconòmiques i sanitàries derivades de la
Covid-19.
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En aquest sentit es necessita una resposta efectiva i immediata del Govern Espanyol perquè
s’estan liquidant plusvàlues del tram final del 2021 i aprovant també els pressupostos de l’any
2022.
Els Ajuntaments han de disposar d’un fons compensatori per la previsible disminució dels
ingressos que provocarà aquesta sentència i posem de manifest la manca de no disposar d’una
llei pròpia. La llei vigent espanyola ens ofega i dona poc marge a l’autonomia local. Per aquest
motiu es fa palès la necessitat de disposar d’una llei d’hisendes locals catalana que tingui en
compte les realitats territorials en quan a estructura i dimensions territorials.”
Tot seguit intervé el portaveu de Sant Vicenç en Comú.
Sr. Costa:
“Amb la necessitat de trobar una solució, jo penso que en tot cas momentani, caldrà veure
posteriorment com aquestes aportacions que es puguin o no aconseguir s’aconsegueix per un
altre banda. Crear fons a terme indefinit potser és una mala política, però no entraré aquí. Per
tant, compartim el fons d’aquesta situació: es a dir, hi ha hagut una manca del Govern de
l’Estat espanyol des del 2017 que s’ha hagut de treballar de presa i corrents per una sentència
definitiva del Tribunal Constitucional (Curiosament sempre el Tribunal Constitucional sempre
ens ajuda a tots plegats).
Compartim aquest esperit de la moció, entenem però com deia fa un moment el portaveu de
Junts per Sant Vicenç… voldria afegir un element més global, es a dir, demanem aquesta
aportació però amb un element més global que té a veure amb una situació que avui ens porta
a debatre aquesta moció. Com es diu en l’apartat expositiu de la moció: «En una situació
idèntica la Diputació Foral de Guipúscoa (que disposa d’una Llei d’Hisendes locals pròpia
sustentada, això si, pel Règim Foral) va adequar el mètode de càlcul de l’import en tan sols dos
mesos, evitant així la inseguretat jurídica a la que han estat exposats els contribuents i els
ajuntament subjectes al règim comú»
I jo afegeixo que l’Estatut de Catalunya encomana al Parlament de Catalunya, en el seu article
220.1, l’aprovació de la llei catalana de finances locals.
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És per això i seguint el fil de la seva moció, que compartim, que els proposem incloure, en
l’apartat propositiu de la moció un nou punt, que vindria redactat:
-Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, la nova llei de finançament dels ens
locals que la Generalitat ha d’elaborar i presentar al Parlament de Catalunya en compliment de
l’article 220.1 de l’Estatut de Catalunya que encomana de forma clara que “El Parlament ha
d’aprovar la seva pròpia llei de finançament local”.
Sr. Palma:
“Jo en tot cas un comentari només, jo li diria que no ens podem comparar amb Guipúscoa ja
que el País Basc disposa d’un concert econòmic que Catalunya no té. No tenim aquesta
capacitat de decidir sobre l’estructura bàsica dels nostres impostos i per això reitero un motiu
més d’entre molts d’altres pels quals reclamem les eines d’un estat.
En tot cas com que la proposta que fa es promoure una llei, jo penso que la podem acceptar.
No se que creu el company de Junts...”
Sr. Mauriz:
“Si, la podem acceptar tot i que comparteixo el que diu el company del grup municipal d’ERC i
compartim aquestes paraules i evidentment que clar... perquè una llei catalana de
finançament local tingui sentit una de dos, o l’Estat espanyol posa els recursos que ha de posar
o som independents, no hi ha volta de full, llavors...”
Sr. Costa:
“Jo només us demano que des dels grups, en tot cas els seus predecessors com altres polítics,
suposo que van votar l’Estatut... pregunto.
Sr. Mauriz:
“Si.”
Sr. Costa:
“Dons ja està. «No tengo más preguntas».”
Sr. Mauriz:
“Però una cosa no treu l’altre. Es a dir que evidentment que com vostè diu promoure això dons
ja és positiu però el que ho seria de veritat és que realment tinguéssim un finançament com el
que ens mereixem. Independentment de que siguem un estat independent o no, que és el que
volem, ser un estat independent. Però el que no pot ser és que creem lleis de finançament
local sense tenir aquest finançament, això és el que volem dir.”
Sra. Delgado:
“En tot cas entenc que les diferencies els dos grups accepten aquest afegit a l’apartat del
acords de la moció.”
Per últim intervé la portaveu del Partit Socialista de Catalunya
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa.
Els governs han de fer front als problemes i resoldre’ls a mesura que van apareixent. Es el que
ha fet el Govern Central, a la vista de la sentència del Tribunal Constitucional, en relació com a
calcular el pagament de l’impost de la plusvàlua.
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Es cert que existeixen factors injustos en els càlculs de l’impost de la Plusvàlua, de manera que
en alguns casos s’havia de pagar, malgrat haver perdut en la compra-venda. D’aquí els
fonaments de la sentència.
I volem recordar que aquesta normativa provenia de l’any 2004, amb un govern del PP.
Però, en els 15 dies posteriors a la sentència, el Govern Central, va aprovar una nova
normativa pel càlcul de l’import de la Plusvàlua que ha trobat el ple recolzament de la
Federació de Municipis i Províncies (FEMP), a nivell de tot Espanya, i de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).
S’ha trobat, dons, una fórmula més equitativa i justa pels contribuents. S’ha resolt el problema
plantejat per la sentència.
Voler ara buscar compensacions pels 15 dies, entre una modalitat i una altra, o parlar
d’estimacions fetes per diferents ajuntaments, és parlar de supòsits que no tenen cap validesa
concreta.
No hi ha cap document, cap informe concret, ni cap estimació creïble respecte l’impacte que
tindrà la nova modalitat, la qual entre d’altres coses permet als ajuntaments tenir un marge de
maniobra que l’antiga modalitat no contemplava.
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Entenem que la immensa majoria d’ajuntaments han donat per bona la nova normativa, i si
causa alguna distorsió en les previsions fetes, ho veurem d’aquí un any. No ara.
En resum, no considerem prou fonamentada la Moció com per donar-li suport. I si és qüestió
de demanar la creació de fons extraordinaris pels ajuntaments, estaria be fer aquesta petició al
Govern de la Generalitat que destina molt poc a les finances municipals. Per tot l’exposat, ens
decantarem per l’abstenció, a la vista de la escassa fonamentació de la Moció presentada.”
Sr. Martínez:
“Entenc que les senyores regidores i els senyors regidors votaran aquesta moció amb la
proposta introduïda...”
Sra. Delgado:
“Si exacte, perquè els dos grups que l’han presentada han acceptat la proposta del grup d’En
Comú.”
Passem a la votació de la moció amb aquesta esmena.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Abstenció:
Grup Municipal PSC.
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11.5.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt per unanimitat
A favor
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Assumpte
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, JUNTSxSVC i SVCeC
DE REBUIG A LA PROVIDÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I DE SUPORT AL
MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE CATALUNYA
El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no admet el recurs de cassació del
Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que
imposava la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum
educatiu. Aquest fet suposa la ruptura de la immersió lingüística en català que s’aplica
en l’educació obligatòria.
La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític, social
i pedagògic i ha demostrat ser un model d’èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no
pas ideològica, producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que
el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius
del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. Atacar la immersió lingüística és
atacar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Aquesta decisió judicial és una pèssima notícia que només busca atacar el nostre
model d’escola catalana i situar-nos en la inseguretat jurídica. És sospitós que en el
moment de l'aprovació del pressupost i l'acord sobre la llei de l’audiovisual la justícia
torni a atacar el català. La dreta judicial està intentant fer oposició al govern de coalició
a través dels jutjats.
Un cop més el poder judicial fa de poder legislatiu. El 19 de gener de 2021 va entrar en
vigor l’actual Ley Orgánica de Modificación de la LOE, derogant d’aquesta manera la
LOMCE, anterior llei educativa. La LOMLOE defensa que han de ser les
administracions educatives les que decideixin el règim lingüístic als centres educatius.
A Catalunya, l’administració educativa és el Departament d’Educació de la Generalitat,
a través de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). La sentència del Suprem respon al
marc legislatiu de la LOMCE, una llei actualment derogada.
No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català. La
LOMCE va ser un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un
model educatiu català d’èxit. El tribunal suprem ja va dictaminar, en la disposició
addicional 38, atorgar 6.000 euros a les famílies que demanessin escolarització en
llengua castellana com a vehicular. El febrer de 2018, el Constitucional va anul·lar
aquesta disposició de la LOMCE per entendre que envaïa competències perquè el
règim lingüístic, a Catalunya, és competència autonòmica.
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Tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d’Educació de
Catalunya, com la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu amb bons resultats acadèmics. L’alumnat assoleix els nivells adequats
de coneixement d’ambdues llengües en finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de
30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús
social de la llengua catalana, a garantir i a promoure la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada.
Per tots aquest motius i davant d’uns moments en què l’ús de la llengua catalana
centra molts debats per la seva pèrdua social i comunicativa, entenent que ara és el
moment de defensar el model d’immersió lingüística i considerant que la llengua
catalana es Patrimoni de la Humanitat, com totes les llengües, calen mesures davant
del predomini de les llengües majoritàries sobre les minoritzades,
S’ACORDA
Primer.- Rebutjar la providència del Tribunal Suprem i el fet que amb aquesta decisió
avala la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè respon a
criteris basats en la LOMCE.
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Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola
catalana, que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en
contra de l’Estatut de Catalunya i de la LEC, la Llei d’Educació de Catalunya.
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries
per garantir el model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola
Cinquè.- Donar suport al nostre model d’escola i reconèixer el paper que la comunitat
educativa ha tingut en defensa del model exitós, compromès amb la cohesió social
que garanteix la igualtat d’oportunitats i que assegura el coneixement de totes dues
llengües per part de l’alumnat.
Sisè.- Defensar l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat
d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers
30 anys.
Setè - Comprometre’s a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no
separi infants i joves per la seva llengua d’origen.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels
Diputats, al Departament d’Educació, a la Secretaria de Política Lingüística, al Ministeri
d’Educació, als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris
al Parlament de Catalunya, a AFFaC, a FAPAES i al Consorci per a la Normalització
Lingüística de Catalunya.
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Té la paraula el portaveu de Sant Vicenç en Comú
Sr. Costa:
“Ens semblava que era important ja que avui és el dia desprès d’aquesta... d’aquesta...........
d’aquesta! (per no dir un altra cosa)
Entenem que aquest Estat profund que és l’Estat espanyol, l’Estat profund de l’Estat espanyol,
precisament en moments que estem jugant a normalitzar o resoldre... posem-li les paraules
què hi vulguem, entaular-nos entre aquest Estat i Catalunya ha buscar punts de contacte
(difícil però punts de contacte), hi ha aquest Estat profund que el que intenta és torpedinar
qualsevol proposta d’aquestes.
Jo penso que no és... que avui surti aquesta moció quan sortia l’altre dia el tema del català al
cinema. Podem valorar o no.
El procés de immersió a Catalunya porta molt anys patint els atacs constants i avui o ahir el
Tribunal Constitucional utilitza la Llei Wert que ja no existeix per tornar-ho a torpedinar
novament.
El que si és evident, i penso que podem dir o intentar, segurament, és que per que s’executi
aquesta sentència el govern espanyol hauria de demanar que s’executés. Tenim gairebé la
seguretat absoluta que el Ministeri d’Educació no demanarà l’execució d’aquesta sentència,
així ho esperem. Però malgrat això ens sembla que hem de tornar a insistir en què el procés de
immersió lingüística amb els seus pros i els seus contres ha sigut un procés d’èxit valorat a tot
Europa i a tot el món, i que a altres processos d’aprenentatge de doble llengua al país no han
estat tan exitosos com aquests.
I també dir què avui, com ja es parla en alguns àmbits més estudiosos però també de la realitat
que es viu: on alguns viuen a les escoles i als instituts, la defensa o la necessitat d’implementar
o de reforçar la utilització de la llengua catalana, no només el coneixement sinó la utilització de
la llengua catalana és un esforç que ens cal continuar fent.”
A continuació té la paraula el portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“El que farem serà llegir un manifest de Som Escola, entitat que va néixer fa 10 anys en un dels
molts atacs que ha sofert la llengua catalana a l’escola durant lamentablement tots aquests
anys:
«Som Escola es defineix com una entitat democràtica cohesionadora i catalana a nivell
d’escoles.
En primer lloc, aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el
seu enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i
avalat àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com les dades
sobre els resultats de la immersió lingüística evidencien que és un model d’èxit, tant per als
alumnes com per al si de la societat: contribueix a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats
i a la normalització de l’ús del català.
Es considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la política educativa
del país. Son els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui han de determinar quin
model d’ús garanteix la competència lingüística dels alumnes en cada cas. Que un jutge
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determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que calen per aprendre una llengua és
un escarni als professionals de l’educació.
Sentències com la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abonen arguments
falsos i perillosos d’instrumentalització política de l’educació i de la llengua. Davant d’això,
ens reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal que
afavoreixi la inclusió i la cohesió social al nostre país, des d’una perspectiva intercultural.
D’aquesta manera, que segueixi garantint la igualtat d’oportunitats de creixement acadèmic i
personal, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
Denunciem que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus atacs polítics i
judicials contra la llengua catalana i l’educació en català responen a una voluntat de
minoritzat la llengua catalana en tots els seus usos socials, fins al punt que els diferents àmbits
d’actuació en català, inclòs el model d’escola catalana, viuen sota una amenaça permanent.
De fet, al contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació del català a les aules viu una
situació crítica, segons els darreres informes del Departament d’Educació: més d’un 28%
d’alumnes no fa servir mai o gairebé mai el català a l’escola, per posar només un exemple.
Per això, cal fer una crida a la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu
català, i insta a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. Així
mateix, cal instar a les institucions del país a blindar aquest consens de país aprofitant el marc
polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el Pacte Nacional per la Llengua. I
instar al Govern espanyol a respectar aquests grans acords avalats també legislativament per
una àmplia majoria parlamentària.»”
Tot seguit té la paraula el portaveu d’Esquerra
Sr. Palma:
“Gràcies Alcaldessa.
Permetin-me la vehemència inicial: el català no-és-toca.
El model d’escola català no el poden decidir els tribunals. La sentència és un atac a la immersió
lingüística, és un atac al nostre model d’èxit d’escola, un atac als consensos de país... un atac
que no podem permetre, ni permetrem.
El model educatiu català no el pot decidir el Suprem, el decideix el Parlament de Catalunya. Els
jutges i els tribunals no poden dir com s’ha d’ensenyar, això pertany al Parlament i al Govern.
S’està canviant a la LEC a través d’un Tribunal.
Treballarem perquè la sentència no s’apliqui mai, no ho acceptarem. Treballarem de la mà de
la Generalitat i la comunitat educativa i la plataforma Som Escola per garantir el català com a
llengua vehicular.
D’acord amb la LEC la LOMLOE que vam acordar.
No delegarem la responsabilitat en els mestres i docents sinó que l’assumirem com a govern
per defensar aquest model i explorarem totes les vies per recórrer aquesta sentència.
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Cal reforçar el català, ens sumarem al front comú institucional social i cultural al voltant de la
llengua. Per això treballarem per fixar una declaració de consens i buscarem totes les vies per
protegir un model d’èxit com el nostre. I reforçar el català és necessari... a tot arreu: a l’escola,
a través d’una política lingüística ambiciosa que no hem tingut fins ara, si ens adormim amb la
llengua la perdrem, i la inacció s’ha de convertir en lideratge i acció política, com a començat a
fer la Consellera Garriga. Gràcies.”
Per últim intervé la portaveu del Partit Socialista
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa.
En primer lloc, respectarem sempre les decisions judicials en un Estat de Dret com el nostre.
No ha estat una sentència, sinó una decisió judicial del Tribunal Superior denegant un recurs
interposat per la Generalitat arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Estem compromesos amb la defensa de l’escola catalana i del català com a llengua vehicular a
l’ensenyament. Defensem un sistema educatiu que garanteixi que al final de l’etapa educativa
es dominin el català i el castellà. És essencial tenir en compte la realitat sociolingüística.
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I per tant, que siguin els i les professionals dels centres educatius que estableixen els criteris
per assolir la plena adquisició de coneixements de les dues llengües al final del cicle educatiu, i
quin ha de ser el projecte lingüístic en funció de la realitat sociolingüística de cada centre.
L’actitud dels Socialistes de Catalunya sempre ha estat la defensa de l’escola en català i
inequívocament en contra de polititzar l’ús de les llengües. I creiem que aquesta decisió
judicial, no compromet que el català sigui sent la llengua vehicular a les nostres escoles, com
així ho ha estat i amb èxits d’inclusió i aprenentatge. Per tot això, ens abstindrem.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Abstenció:
Grup Municipal PSC.
12.- PRECS I PREGUNTES
Sra. Delgado:
“En aquest punt no hi ha preguntes presentades. Algun prec?”
Sr. Mauriz:
“Si. En la legislatura anterior de manera insistent en diferents plens van demanar l’eliminació
del nom d’algun dels carrers del municipi, i voldríem saber en quin estat està aquesta
situació.”
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Sra. Delgado:
“En tot cas crec que era més d’un els noms franquistes que encara es mantenen en el nostre
municipi. De fet també ens ha arribat la petició, crec que d’Omnium Cultural, de fer la reflexió
sobre el nom del carrer Alfons XII, que també ells tenen una campanya en marxa als
ajuntaments de Catalunya. I en tot cas crec que l’actuació del canvi de noms de carrers
franquistes està en el PAM per l’any 2022.
En principi és la previsió que tenim de cara a l’any que ve: entomar també aquest projecte.
I haurem de parlar també si s’inclou aquesta petició per part d’Omnium Cultural del carrer
Alfons XII.”
La Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió i agraeix l’assistència.
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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