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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 13/2012 
Caràcter : ordinària 
Data: 15 de novembre de 2012 
Horari : de 19:00:00 a 21:10:00 h 
Lloc : Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen : 
 
ORIOL JUNQUERAS VIES 
JORDI SOTO URPINA 
PETRONILA GARCIA MUÑOZ 
CATERINA MESTRES GUASCH 
IMMACULADA PRAT SALVANS 
LUIS RICARDO TRIGO 
MARTA SUGRAÑES MARILL 
JOSEP SAGRISTA CARTAÑA 
JORDI GIL DORADO 
M. MERCE ANDREU CARDUS 
MIQUEL FONT SAGRISTA 
JAUME CASANOVAS RODRIGUEZ 
CARLOS CHAFER CASTILLA 
CARLOS GOMEZ ALVAREZ 
SILVIA RAMIREZ GIMENEZ 
MIGUEL COMINO HARO 
MIREIA VERGES ROSELL 
JOSEFA LOPEZ LOPEZ 
JUAN CAÑADILLAS REINA 
HUMBERTO PALAFOLL FERNANDEZ TERAN 
ANA ROSA AIS ZAFRA 
 
Assistits per la secretària accidental senyora Cristina Gelabert Oriol i 
l’interventor accidental Manuel Moral Flores. 
 
Ordre del dia 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes  de les sessions 
anteriors 
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La presidència demana als membres assistents si han de fer alguna observació 
a les actes de les  sessions anteriors del 18 d’octubre (ordinària) i del 20 
d’octubre (extraordinària urgent), distribuïdes prèviament. 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar les actes distribuïdes 
previàment. 
 
2.- DESPATX OFICIAL 
 
2.1.- Donar compte de l'estat d'execució del 3er. t rimestre de 2012 
 
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de data 15 de novembre de 2012, 
d’acord amb l’apartat 2 de l’article 3è de les Bases d’Execució del pressupost, 
de l’estat d’execució del pressupost municipal del primer trimestre de 2012. 
 
1. Despeses: 
1.1. Classificació econòmica. Estat d’execució resum per capítols/articles. 
1.2. Classificació per programes. Estat d’execució resum per programes. 
1.3. Classificació orgànica. Estat d’execució resum per centre gestor. 
2. Ingressos: 
2.1. Classificació econòmica. Estat d’execució resum per capítols/articles 
2.2. Classificació orgànica. Estat d’execució resum per centre gestor. 
 
 
2.2.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de l'11 d'octubre, 
sobre l'aprovació de la resolució definitiva de les  sol·licituds presentades 
a la convocatòria de subvencions de suport a activi tats i programes 
culturals per l'any 2012. 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número : G0392012000005 Subvencions de suport a activitats i 
programes culturals per l'any 2012. 
 
Tràmit relacionat:  Aprovació de la resolució definitiva de les sol·licituds 
presentades a la convocatòria de subvencions de suport a activitats i 
programes culturals per l'any 2012.. 
 
Vist l’informe tècnic justificant la conveniència i necessitat de concessió de 
subvenció de suport a activitats i programes culturals per l’any 2012, de data 9 
de maig, en data 11 de maig, i un cop vist l’informe favorable de l’Interventor 
d’existència de crèdit de data 10 de maig, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts va aprovar, la convocatòria i Bases Específiques de concessió de 
subvenció de Suport a activitats i programes culturals per l’any 2012, atenent a 
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l’activitat de foment que els ens locals exerceixen d’acord amb els principis de 
publicitat, d’objectivitat, de lliure concurrència i d’igualtat i amb adequació a la 
legalitat pressupostària. 
 
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, a comptar des de 
la data de la publicació de l’anunci de convocatòria per a la Concessió de la 
subvenció per l’any en curs en el Diari Oficial (BOP), s’ examinen les instàncies 
i documentació que s’exigia. 
 
Vist que segons l’Informe Tècnic emès el dia 4 d’octubre d’enguany i un cop 
avaluades les sol·licituds o peticions, els adjudicataris compleixen tots els 
requisits necessaris per accedir a la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Vist que durant tot el procediment no s’han presentat al·legacions per part de 
cap dels interessats. 
 
De conformitat amb allò que estableix el Capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa l’esmentada llei, i les Bases 
Generals per l’Atorgament  de subvencions aprovades per Ple de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts de 26-05-04 i amb última modificació per Ple de 31-
01-07, 
 
D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 898/2011 de data 23 de juny de 2011, publicat en 
el BOP de 8 d’agost de 2011, la Junta de Govern Local acorda: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu l’atorgament de les subvencions a favor 
de l’Agrupació Sardanista Sant Vicenç dels Horts, Asociación Cultural Andaluza 
Amigos de Granada, Ateneu Familiar, Banda Sant Vicenç dels Horts, Bonsai 
Club Sant Vicenç, Casa de Andalucía, Centre Catòlic, Centre d’Estudis Locals 
Sant Vicenç dels Horts, Colla de Diables Àngels Diabòlics, Colla de Geganters I 
Grallers de Sant Vicenç dels Horts, Comissió Organitzadora de la Cavalcada de 
Reis, Cos de Portants del Sant Crist, Parròquia Sant Vicenç Màrtir (Comissió 
Sant Roc) i Societat Cultural La Vicentina. 
 
Segon.- Establir la quantia de la subvenció en: 
 
Descripció Concedit Total 
Aportacions entitats culturals: 
Asociación  Cultural Andaluza Amigos de Granada 
Ateneu Familiar 
Banda Sant Vicenç dels Horts 

 
4.000.- € 
6.400.- € 
2.500.- € 

49.550.- € 
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Bonsai Club Sant Vicenç 
Casa de Andalucía 
Centre Catòlic 
Centre d’Estudis Locals Sant Vicenç dels Horts 
Colla de Diables Àngels Diabòlics 
Colla de Geganters I Grallers de St. Vicenç dels Horts 
Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis 
Cos de Portants del Sant Crist 
Parròquia St. Vicenç Màrtir, Comissió St. Roc 
Societat Cultural La Vicentina 

1.500.- € 
3.150.- € 
6.400.- € 
1.800.- € 
4.800.- € 
3.000.- € 
3.800.- € 
5.000.- € 
800.- € 
6.400.- € 

Subvenció Cicles estables de difusió cultural: 
Agrupació Sardanista Sant Vicenç dels Horts 
Ateneu Familiar 
Casa de Andalucía 
Centre Catòlic 
Societat Cultural La Vicentina 

 
5.800.- € 
1.650.- € 
1.650.- € 
1.650.- € 
1.650.- € 

12.400.- € 

 61.950.- € 61.950.- € 
 
Tercer.- Publicar en el Tauler d’Anuncis i web la resolució definitiva, i publicar 
en el Diari Oficial (BOP) un extracte de la resolució per la qual s’ordena la 
publicació, i indicant el lloc on està exposat el seu contingut íntegre. 
 
Quart.- Notificar a tots els sol·licitants la resolució definitiva  
 
Cinquè.- Indicar als beneficiaris que han de presentar l’acceptació de la 
concessió de la subvenció per escrit en el termini de 10 dies.” 
  
Sisè.- Fer trasllat del mateix al Departament d’Intervenció.” 
 
Intervenen: 

 
La Sra. Imma Prat del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, procedeix a 
explicar el punt i a exposar-ho mitjançant un power point.  
 
2.3.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de 19 d'octubre, 
d'acceptació de la concessió de l'ajut o subvenció del Pla Metropolità de 
suport, per al projecte "Alfabetització Digital, Sa nt Vicenç SXXI" 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número: G0252012000010 Pla Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals 2012-2015 
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Tràmit: Acceptació de la concessió de l’ajut o subvenció del Pla Metropolità de 
Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015  per al projecte de 
“Alfabetització Digital, S@nt Vicenç SXXI”. (Expedient  3646/12) 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va obrir una línia de 
cooperació econòmica per donar suport a les polítiques socials dels 
Ajuntaments metropolitans pels anys 2012-2015. 
 
En Junta de Govern Local, de 7 de setembre de 2012, es va aprovar la 
sol·licitud d’ajuts del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials 
Municipals 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la realització 
del projecte d’Alfabetització digital S@nt Vicenç SXXI, dins aquesta línia de 
polítiques socials. 
 
Vist que l’AMB ha aprovat i autoritzat la subvenció dins el Pla Metropolità de 
Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015, per import de 14.728,13€ 
per aquest projecte (s’adjunta copia de la certificació rebuda). 
 
L’Ajuntament ha rebut comunicació de l’ÀMB on s’informa sobre l’acceptació de 
l’esmentada sol·licitud, amb la finalitat de contribuir a impulsar les solucions 
més adequades a les necessitats del nostre Municipi en temes de polítiques 
socials. L’import total de la subvenció per l’any 2012, pel que fa a 
l’Alfabetització digital S@nt Vicenç SXXI és de 14.728,13€. 
 
Atès que la subvenció concedida per l’ÀMB és del 80% de l’import total havent 
d’aportar el 20% restant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 
Vist l’Informe positiu del Departament d’Intervenció per l’import de 2.945,63€ 
 
D’acord amb les facultats que ha estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret d’Alcaldia 898/2011 de data 23 de juny de 2011, publicat en el 
BOP de 8 d’agost de 2011, la Junta de Govern Local pren els següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’acceptació la subvenció concedida per l’AMB, per a la 
realització del projecte d’Alfabetització digital S@nt Vicenç SXXI per a l’any 
2012, per un import de 14.728,13€.  
  
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa de  2.945,63 € corresponent al 20 
% de la subvenció concedida que ha d’aportar l’Ajuntament per tal d’executar 
l’objecte de la subvenció 
 
Tercer.-  Traslladar aquest acord al departament de Promoció Econòmica i 
d’Intervenció de l’Ajuntament i notificar-lo a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
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2.4.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de 26 d'octubre, 
d'acceptació de la concessió de l'ajut o subvenció del Pla Metropolità de 
Suport a les Polítiques Socials Municipal 2012-2015  per al projecte "Neteja 
llera rieres i altres trams de rieres menors en l'à mbit de zones urbanes" 
 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número:  G0252012000010 Pla Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals 2012-2015 
 
Tràmit relacionat : Acceptació de la concessió de l’ajut o subvenció del Pla 
Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015  per al 
projecte “Neteja llera rieres i altres trams de rieres menors en l’àmbit de zones 
urbanes”. (Expedient  3646/12) 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va obrir una línia de 
cooperació econòmica per donar suport a les polítiques socials dels 
Ajuntaments metropolitans pels anys 2012-2015. 
 
En Junta de Govern Local, de 7 de setembre de 2012, es va aprovar la 
sol·licitud d’ajuts del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials 
Municipals 2012-2015 de l’AMB per la realització del projecte de “Neteja llera 
rieres i altres trams de rieres menors en l’àmbit de zones urbanes”, dins 
aquesta línia de polítiques socials. 
 
Vist que l’AMB ha aprovat la subvenció dins el Pla Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals 2012-2015, per import de 127.019,69 € per 
aquest projecte (s’adjunta copia de la certificació rebuda). 
 
L’Ajuntament ha rebut comunicació de l’AMB on s’informa sobre l’acceptació de 
l’esmentada sol·licitud, amb la finalitat de contribuir a impulsar les solucions 
més adequades a les necessitats del nostre Municipi en temes de polítiques 
socials. L’import total de la subvenció per l’any 2012, pel que fa a “Neteja llera 
rieres i altres trams de rieres menors en l’àmbit de zones urbanes” és de 
127.019,69€. 
 
Atès que la subvenció concedida per l’AMB és del 80% de l’import total havent 
d’aportar el 20% restant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
  
Aquest 20% ja va estar presentat i aprovat per acord de junta de govern de 
data 05/10/2012 per les despeses corresponents a comercial Agrícola del 
Llobregat per import de 15.401,73€ ( IVA Inclòs ) i, amb data 28/09/2012 per 
import de 13.887,65€ ( IVA Inclòs ). 
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D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 898/2011 de data 23 de juny de 2011, publicat en 
el BOP de 8 d’agost de 2011, la Junta de Govern Local acorda: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació la subvenció concedida per l’AMB per a la 
realització del projecte “Neteja de la llera de les rieres i altres trams de rieres 
menors en l’àmbit de zones urbanes” per a l’any 2012 per un import de 
127.019,69€. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al departament d’intervenció de l’Ajuntament i 
notificar-lo a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
Intervenen: 
 
El Sr. Alcalde fa un resum dels dos punts de forma conjunta.  
 
2.5.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de 26 d'octubre, 
de sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de  Catalunya (SOC) per a 
la formació i contractació de persones en situació d'atur de llarga durada 
que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o  subsidi 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número:  G0252012000021 Subvenció al Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC).  
 
Tràmit relacionat:  Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC)  per a la formació i contractació de persones 
en situació d'atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi. 
 
En data 22 d’octubre de 2012, es va publicar al DOGC, l’Ordre EMO/313/2012 
de 9 d’octubre, per l’any 2012-2013, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la formació  i contractació 
de persones en situació d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació 
per desocupació i/o el subsidi. 
 
En data 23 d’octubre de 2012, el tècnic municipal ha emès l’informe, que 
s’adjunta a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat o conveniència de 
demanar les subvencions convocades per a la formació i contractació de 
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persones en situació d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi i que es detallen en el mateix informe. 
 
Vista que la sol·licitud i acceptació d’aquesta subvenció no suposarà cap 
despesa per aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 898/2011 de data 23 de juny de 2011, publicat en 
el BOP de 8 d’agost de 2011, la Junta de Govern Local acorda: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la sol·licitud d’ajuts al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
per a la formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga durada 
que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi. 
 
Segon.-  Traslladar aquest acord al departament de Promoció Econòmica, 
Ocupació, Secretaria i Economia i notificar-lo al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).” 
 
Intervenen: 
 
La Sra. Mercè Andreu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, parla 
sobre la subvenció en relació als tallers d’estudi assistit i ho relaciona amb els 
punts 2.3 i 2.4. (Minut 12:00).  
 
2.6.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de 2 de 
novembre, d'aprovació de la despesa i adjudicació d el contracte menor de 
subministrament i instal·lació de cameres anti-vand àliques a l'edifici dels 
antics salesians 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número: G0512012000019 Contracte menor de subministrament i 
instal·lació de cameres anti-vandàliques a l'edifici dels antics Salesians..  
Tràmit relacionat: Aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament i instal·lació de cameres anti-vandàliques a l'edifici dels antics 
Salesians. 
 
En data 30 d’octubre de 2012, el tècnic municipal emet l’informe, que s’adjunta 
a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat  de la contractació. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 138.3 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, tindran la consideració de contractes menors els contractes 
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d’import inferior a 50.000,00 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 
18.000,00 euros, quan es tracti d’altres contractes. 
  
De conformitat amb allò que estableix l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 
abans esmentat, en els contractes menors que es defineixin a l’article 138.3, la 
tramitació de l’expedient únicament exigirà l’aprovació de la despesa, la 
incorporació al mateix de la factura corresponent i el pressupost, sense 
perjudici de que hagi d’existir el corresponent projecte quan normes 
específiques així ho requereixin. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel fet que l’import del contracte no supera el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantitat de 
6.000.000,00 euros, es considera que l’adjudicació correspon a l’Alcaldia, la 
qual ha delegat a la Junta de Govern Local, en virtut del decret d’alcaldia  núm. 
898/2011, de 23 de juny de 2011. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la despesa pel contracte menor de subministrament i 
instal·lació de cameres anti-vandàliques a l’edifici dels antics Salesians, descrit 
a l’informe del tècnic municipal, per un import total de 7.457,98 euros IVA 
inclòs, a càrrec del pressupost vigent, partida 2012-202-926-216. 
 
Segon.- Aprovar, d’acord amb el previst als articles  111 i 138.3 Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, l’adjudicació  de l’anterior contracte de 
subministrament i instal·lació, a favor de l’empresa Eurona ISTAR SL amb NIF: 
B62590518, per un import de 7.457,98 euros IVA  inclòs, d’acord amb la 
proposició realitzada per l’adjudicatari que obra a l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovar la vigència del contracte pel període de 50 dies, des de l’acord 
d’adjudicació. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al Departament 
d’Intervenció.” 
 
Intervenen: 

 
El Sr. Carlos Cháfer del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, 
pregunta sobre l’autorització de la instal·lació de les mateixes. (Minut 15:30.) 
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La Sra. Marta Sugrañes del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, respon la 
pregunta. (Minut 16:05). 

 
El Sr. Carlos Cháfer insisteix amb la pregunta. (Minut 16:25). 

 
El Sr. Alcalde, fa els aclariments oportuns. (Minut 16:55). 
 
 
2.7.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de 2 de 
novembre, d'aprovació de la despesa i adjudicació d el contracte menor de 
subministrament d'una controladora WIFI i punts d'a ccés sense fils per 
els edificis municipals 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número:  G0512012000020 Contracte menor de subministrament 
d’una controladora WIFI i punts d’accés sense fils per els edificis municipals. 
 
Tràmit relacionat : Aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor 
de subministrament d’una controladora WIFI i punts d’accés sense fils per els 
edificis municipals. 
 
En data 30 d’octubre de 2012, el tècnic municipal emet l’informe, que s’adjunta 
a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat  de la contractació. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 138.3 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, tindran la consideració de contractes menors els contractes 
d’import inferior a 50.000,00 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 
18.000,00 euros, quan es tracti d’altres contractes. 
  
De conformitat amb allò que estableix l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 
abans esmentat, en els contractes menors que es defineixin a l’article 138.3, la 
tramitació de l’expedient únicament exigirà l’aprovació de la despesa, la 
incorporació al mateix de la factura corresponent i el pressupost, sense 
perjudici de que hagi d’existir el corresponent projecte quan normes 
específiques així ho requereixin. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció que s’adjunta a l’expedient. 
  
Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel fet que l’import del contracte no supera el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantitat de 
6.000.000,00 euros, es considera que l’adjudicació correspon a l’Alcaldia, la 
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qual ha delegat a la Junta de Govern Local, en virtut del decret d’alcaldia  núm. 
898/2011, de 23 de juny de 2011. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la despesa pel contracte menor de subministrament d’una 
controladora WIFI i punts d’accés sense fils per els edificis municipals, descrit a 
l’informe del tècnic municipal, per un import total de 16.814,01 euros IVA inclòs, 
a càrrec del pressupost vigent, partida 2012-202-926-626. 
 
Segon.- Aprovar, d’acord amb el previst als articles  111 i 138.3 Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, l’adjudicació  de l’anterior contracte de 
subministrament, a favor de l’empresa IMPALA Network Solutions amb NIF: 
B60696721, per un import de 16.814,01 euros IVA  inclòs, d’acord amb la 
proposició realitzada per l’adjudicatari que obra a l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovar la vigència del contracte pel període de 50 dies, des de la data 
d’adjudicació del contracte. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al Departament 
d’Intervenció.” 
 
Intervenen: 
 
El Sr. Carlos Cháfer, pregunta sobre si la despesa que suposa fer aquest 
contracte és prioritària, i més, atès que no hi ha cap ploc a nivell municipal en 
aquests moments. (Minut 18:15). 

 
El Sr. Alcalde, respon i comenta que hi ha varis plocs i més que n’hi haurà. 

 
El Sr. Miquel Font del grup municipal de Convergència i Unió, respon a la 
pregunta i aclareix que el wifi suposarà un estalvi, i que han aprofitat una 
subvenció. (Minut 20:00). 

 
El Sr. Carlos Cháfer, comenta que no era el moment de fer aquesta despesa i 
que els plocs no són municipals sinó que provenen d’ajudes externes i que hi 
ha hagut una gran disminució dels mateixos. (Minut 21:45). 

 
El Sr. Alclade recorda la difícil situació que hi ha actualment per totes les 
administracions, i que la despesa en wifi és una inversió i no una despesa, i 
que a més prové d’una dotació d’una institució supramunicipal. (Minut 22:30). 
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2.8.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern Lo cal de 2 de 
novembre, d'aprovació del conveni de col.laboració amb la comissió 
Organitzadora de la Cavalcada de reis dins de l'àmb it de festes populars 
de sant Vicenç els Horts. 
 
 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient número:  G0392012000010 Conveni de la Cavalcada de Reis 2013.  
 
Tràmit:   Aprovació del conveni per a l’organització de la Cavalcada de Reis per 
l’any 2013. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mitjançant el Departament de Cultura 
atén a que cada any es realitzi la Cavalcada de Reis, és una activitat amb un 
gran arrelament en el nostre municipi i té una gran acceptació dintre de la nostra 
població. La participació en aquesta activitat, és molt nombrosa, ja sigui 
activament –col·laborant en la confecció de les carrosses, mecanos...-, o 
passivament –assistint als diferents actes organitzats per la Comissió-.  
 
La Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis ha manifestat el seu 
interès per realitzar al igual que cada any, la Cavalcada de Reis del proper dia 
5 de gener de 2013, activitat que realitza des de fa molts anys, una activitat 
centenària dintre de la nostra població. Cada any realitzen un gran esforç en la 
construcció de les carrosses i dels mecanos, treball que realitzen els seus 
col·laboradors de manera voluntària. 
 
Atès que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril de Règim Local de Catalunya, regulen el deure de les 
Corporacions Locals d’afavorir el desenvolupament i participació de les Entitats 
i/o Associacions. 
 
Atès el que diu l’Article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de 
Subvencions on queden regulats els convenis de col·laboració. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Comissió 
Organitzadora de la Cavalcada de Reis existeix l’interès mutu per poder 
realitzar un any més la Cavalcada de Reis. 
  
Atès que en el pressupost municipal per a l’exercici 2012 estan recollits 
nominalment els conceptes de Conveni de Col·laboració amb la Comissió 
Organitzadora de la Cavalcada de Reis, per un import de 12.000.- € (dotze mil 
euros). 
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Atès l’informe del Cap de Cultura del departament proposant l’aprovació del 
conveni amb la Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis. 
 
Atès el que es desprèn de l’informe d’Intervenció que s’acompanya a 
l’expedient. 
 
 
D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 898/2011 de data 23 de juny de 2011,  publicat 
en el BOP de 8 d’agost de 2011, la Junta de Govern Local acorda: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la urgència d’aquest acord de conformitat amb les 
consideracions exposades en l’informe emès pel tècnic de cultura. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i la Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis per contribuir a 
l’organització de la Cavalcada de Reis per l’any 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar i disposar la despesa per un import de 12.000.- € (dotze mil 
euros). 
 
Quart.-  Efectuar el pagament del total de l’import de l’ajut, a la firma del 
conveni. La Comissió es compromet a justificar la subvenció, per tal de 
comprovar que la documentació s’ajusta als criteris de concessió d’ajut 
establert del total de la despesa dintre del primer trimestre de 2013, en cas de 
no fer-ho haurà de reintegrar íntegrament l’import de la subvenció concedida 
d’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003, tal i com queda establert en el 
conveni. 
 
Cinquè.-  Autoritzar a l’Alcalde perquè en nom de l’Ajuntament subscrigui la 
documentació necessària per a la formalització d’aquesta col·laboració. 
 
Sisè.-  Donar trasllat de l’acord següent al Departament d’Intervenció i notificar-
lo a la Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis.” 
 
3.- ECONOMIA 
 
3.1.- Acord de no disponibilitat de crèdit de l'imp ort corresponent a la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
 
“Expedient número:  G0262012000205 Paga extraordinària desembre 2012.  
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Tràmit relacionat:  Acord de no disponibilitat de crèdit de l'import corresponent 
a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. 
 
D’acord a l’article 2 del RDL 20/2012, de 13 de juliol de 2012, l’Ajuntament té la 
obligació de reduir les retribucions anuals del 2012 del tot el seu personal en 
l’import corresponent a la paga extraordinaria del mes de desembre de 2012. 
 
D’altra banda, el mateix article estableix que les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinària es destinarà en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes col.lectius que inclouin la 
cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert a la Llei 
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els 
termes que es determinin en les corresponents lleis de pressupostos. 
 
A l’efecte de declarar la no disponibilitat d’aquest crèdit, l’Ajuntament ha 
d’aprovar l’Acord de no disponibilitat, per l’import de 354.877,57 €, conforme 
allò que disposa l’artícle 33 del RDL 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual: 
 

1. La no disponiblitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida 
pressupostària, declarant-lo com no susceptible d’utilització. 

 
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, 

però amb càrrec al saldo declarar no disponible, no podrà acordar-se 
autorirzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà 
ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 

 
3. Correspon la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la 

reposició a disponible, al ple de l’entitat. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient.  
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
Únic.  Aprovar l’Acord de no disponibilitat de crèdit per import de 354.877,57€ 
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 de tot el 
personal al servei de l’Ajuntament.”  
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Intervenen: 

 
El Sr. Alcalde procedeix a explicar el punt, i comenta que la paga extraordinària 
ha quedat suspesa per decisió del govern espanyol i comenta possibles 
alternatives que l’equip de govern ha estat estudiant. (Minut 23:35). 

 
El Sr. Carlos Cháfer, comenta que fa dos anys el govern estatal va plantejar 
una retallada i esquerra republicana que estava a l’oposició d’aleshores va dir 
que la mesura arribava tard, que no els semblava justa la mesura i que s’havien 
de fer altres propostes per reduir despesa i atur, i ara que estan al govern fan el 
mateix, i recalca que l’alternativa plantejada pel govern és quelcom que sempre 
s’ha pogut fer. (Minut 24:45). 

 
El Sr. Alcalde aclareix que segueixen defensant el mateix d’abans però que han 
de complir la llei i que no hi ha un acord de Junta de Govern d’avui sinó un 
acord amb els sindicats, però no es pot fer el pagament de la paga perquè la 
llei ho prohibeix. (Minut 29:45). 

 
El Sr. Carlos Cháfer, comenta que enlloc diu que hi hagi un acord entre els 
sindicats i l’equip de govern, i el comitè d’empresa diu que no hi ha hagut cap 
acord. (Minut 30:55). 

 
El Sr. Alcalde, comenta que l’equip de govern busca solucions en aquest àmbit 
des de fa molt temps, solucions que es van veure afectades pel Reial Decret 
d’estabilitat pressupostària aprovat pel govern espanyol, i recalca que no poden 
incomplir la llei. (Minut 31:45). 

 
El Sr. Luís Ricardo del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, comenta que 
fa molt de temps que miren de pal·liar els efectes de les retallades als 
treballadors i continuen fent-ho, i recalca que l’equip del govern va 
pressupostar un augment del 2%, preveient el que passaria, i que creu que 
arribaran a tenir elements per minorar aquest impacte negatiu, i que comentant 
més coses sobre aquest tema en el ple l’únic que es pot aconseguir és 
perjudicar els empleats. (Minut 33:00). 

 
El Sr. Carlos Cháfer, comenta que fa dos anys no tenien la responsabilitat que 
ara manifesten tenir en aplicar la llei, i que no tenen cap inconvenient en parlar 
sobre aquests temes. (Minut 34:30). 

 
El Sr. Luís Ricardo comenta que està a la seva disposició per parlar-ne. (Minut 
34:30) 

 
El Sr. Alcalde, recalca que quan estaven a l’oposició al 2010, en cap cas van 
convidar a l’equip de govern a saltar-se la llei, i que si el partit socialista els 
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convida a saltar-se el marc legal espanyol, esquerra recollirà aquesta invitació. 
(Minut 35:50). 

 
El Sr. Carlos Cháfer, comenta que ells no han convidat a saltar-se el marc 
legal, l’únic qui ho ha fet és esquerra republicana fa 2 anys. (Minut 36:30). 
 
Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per 7 abstencions del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (7) i 14 vots a favor dels 
grups municipals de Junts x Sant Vicenç (6) d’Iniciativa per Catalunya-Verds 
(3), de Convergència i Unió /3) i del Partit Popular català (2), corda per majoria 
absoluta aprovar la proposta d’acord transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
4.- URBANISME 
 
4.1.- Gestió i execució de zones verdes i altres si stemes 
 
Expedient número:  T2102012000004 Gestió i execució de zones verdes i 
altres sistemes.  
 
Tràmit relacionat:  Proposta de sol·licitud envers la gestió i execució de zones 
verdes i altres sistemes als municipis de Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç 
dels Horts, Sant Just Desvern i Montcada i Reixac amb participació de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Primer .- Atès que el Pla General Metropolità d’ordenació urbana (PGM) 
aprovat definitivament en 14 de juliol de 1976 i actualment vigent amb diverses 
modificacions i/o revisions posteriors, per tal de mantenir l’equilibri metropolità 
dels 28 municipis inclosos inicialment en el moment de la seva creació en 
l’àmbit de la Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona o Corporació 
Metropolitana de Barcelona (EMMB, o CMB com es denominava en la 
pràctica), creada pel Decret Llei 5/1974, de 24 d’agost, va localitzar en aquest 
municipi, i a través del planejament, àmplies previsions de superfície de sòl 
urbà i urbanitzable com a sistemes, sia com a “zones verdes” (clau 6b) 
formalment com a “parcs i jardins d’interès de nova creació local” sia “parcs i 
jardins d’abast metropolità ( clau 6c) sia com a “equipament comunitari “(7) 
 
Segon .- Atès que el Pla General Metropolità entre altres determinacions fixà la 
classificació de sòl , en sòl urbà , urbanitzable i no urbanitzable  i que en sòl 
urbà establí la zonificació del sòl amb els usos detallats i la reserva per a 
sistemes generals i locals que esencialment  son :sistema viari bàsic,sistemes 
de d’espais lliures i equipaments comunitaris cal tenir en compte les següents 
circumstàncies: 
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2.1 El còmput de totes les zones verdes d’alguns municipis determina un 
estàndard molt per sobre de l’estàndard legal exigible de cinc metres quadrats 
per habitant possible a l’àmbit metropolità, 5m2/h, en la mitja de l’àmbit de 
l’antiga Corporació Metropolitana de Barcelona, segons estableix l’art. 19.1b del 
RD 2159/1978 pel qual s’aprova el Reglament de Planejament en concordança 
amb l’Art. 12.1.b del RD 1346/1976 de 9 d’Abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana 
 
2.2 Cal destacar la inapropiada col.locació de la major part d’aquests sistemes  
dins de la ordenació urbanística; ja que molts d’ells es situen desvinculats  de la 
seva funció bàsica en el seu àmbit d’actuació, essent totalment inútils per a la 
funció per la que van ser creats. 
 
2.3. Aquests sistemes (zones verdes i equipaments) provenen inequívocament 
de la manca de cessions obligatòries i gratuïtes derivades de la gestió 
urbanística del planejament, disposant d’altres qualificacions en planejaments 
anteriors vigents  tals com el Plan Comarcal de 1953 
 
Tercer .- Atès que en les superfícies de parcs o jardins urbans de nova creació 
“d’interès local”, clau 6b, o d’interes supramunicipal clau 6c o equipaments (7) 
previstes en el planejament metropolità i no executats per part municipal, els 
propietaris particulars han fet el corresponent advertiment expropiatori, 
exercitable una vegada transcorreguts 5 anys  de l’aprovació del PGM l ány 
1976 i que al cap de 2 anys de formulat comporta, per ministeri de la llei, 
l’obertura de peça separada d’apreuament amb la conseqüència de que 
l’Administració no pot ja discutir si adquireix o no el terreny sinó únicament 
l’apreuament, i una vegada fixat de manera definitiva el justipreu, efectuar el 
pagament, que ha determinat l’obligació d’adquirir via expropiatòria moltes 
superfícies de zones verdes i equipaments establertes pel Pla General 
Metropolità de Barcelona i finançades amb el Pressupost municipal sense que 
en bona part comportin cap necessitat o funcionalitat per aquests municipis i en 
clar benefici, interès o servei com a justificació d’estandars  d’un àmbit 
supramunicipal, el metropolità, que hauria de ser objecte d’un estudi detallat del 
repartiment de càrregues  en quan ens referim a les reserves de sistemes  
 
Quart .- Atès els imports econòmics ja abonats per sentència ferma per 
aquestes zones verdes es quantifiquen ja en l’actualitat en varis milions 
d’euros, com es desprèn dels informes de les  Intervencions municipals i el cost 
econòmic de les superfícies de zones verdes i equipaments encara no 
expropiades es planteja un greu problema a aquest municipi i fins a la data ha 
assumit de manera unilateral malgrat tractar-se d’una qüestió i d’un problema 
que hauria de  correspondre a nivells d’Administracions territorials superiors en 
tractar-se clarament d’un problema de naturalesa supramunicipal i que fins a la 
data ha incidit sobre aquest municipi i sobre alguns altres dels 28 de l’antiga 
Corporació Metropolitana de Barcelona  
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Cinquè .- Atès l’informe d’intervenció municipal en el qual motiva i justifica per 
raons de la hisenda pública municipal el corresponent fraccionament i 
ajornament dels pagaments en compliment de sentències expropiatòries, en 
ordre a evitar alterar greument els necessaris equilibris pressupostaris i de 
tresoreria municipal sobre la base d’obligacions econòmiques executives 
derivades de sentències fermes de diferents instàncies judicials, que resolen 
recursos jurisdiccionals sobre determinació de preu just instats per particulars 
un cop determinat aquests justipreus per part del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya (JEC) –Secció de Barcelona 
 
Sisè .- Considerant, sense ànim exhauridor i en ordre a acotar jurídicament la 
qüestió plantejada, sembla oportú i necessari, referir els següents elements 
normatius: 
 

1.- La Llei Autonòmica 7/1987, de 4 d’abril, sobre actuacions públiques 
especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses 
dins de la seva zona d’influència directa, va derogar el Decret Llei 
5/1974, de 24 d’agost, de creació de la CMB que va quedar extingida, 
tot creant-se en el seu lloc 2 noves entitats (Entitat Metropolitana del 
Transport i EMM dels Serveis Hidràulics i Tractament de Residus), a 
cap de les quals li foren atribuïdes les competències urbanístiques de 
l’extinta CMB i que varen revertir, les d’ordre municipal, en els 28 
municipis i les supramunicipals en la Generalitat i en aquest sentit 
l’article 8.1) de la llei va disposar que l’Administració de la Generalitat i 
dels ens locals d’acord amb les seves competències durien a terme les 
actuacions regulades pel Pla Territorial Parcial específic per l’àmbit 
territorial corresponent. 
 
2.- Els 28 municipis que constituïen, en el moment de la seva creació,  
la Corporació Metropolitana de Barcelona i per tant inclosos dins el Pla 
General Metropolità aprovat l’any 1976 eren: Barcelona, Badalona, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Hospitalet de Llobregat, Les Botigues de Sitges, Molins de Rei, 
Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, 
Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Climent del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès, Tiana i 
Viladecans. 
Cal indicar que en realitat es varen quedar posteriorment en 27 
municipis en annexionar-se Les Botigues de Sitges a Sitges. 
 
3.- L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) creada per Llei 
Autonòmica 31/2010, de 3 d’agost, en el seu article 2.1) inclou un total 
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de 36 municipis, dels quals la majoria són de l’antiga Corporació 
Metropolitana de Barcelona, avui extingida des de 1987, i per tant, 
inclosos en l’àmbit del Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, mentre que la resta de municipis, 
entre els quals Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, 
Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, 
Sant Andreu de la Barca i Torrelles de Llobregat, integrats en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona no pertanyien en el seu dia a l’extingia 
Corporació Metropolitana de Barcelona, i per tant, aliens a les 
determinacions del Pla General Metropolità de Barcelona de 1976. 
 
4.- Pel que fa a competències urbanístiques, l’AMB segons els articles 
19, 21 i següents de la Llei de creació, no té actualment competències 
directes  en la gestió del Pla General Metropolità de Barcelona de 1976 
sinó referides, entre d’altres, a la formulació i tramitació del Pla 
Territorial General de Catalunya així com la formulació dels Plans 
Territorials parcials que comprenen l’àmbit territorial de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Així mateix,  l’article 21 estableix els instruments d’0rdenació 
urbanística integrada mitjançant el Pla Director Urbanístic metropolità i 
el Pla de ordenació urbanístic metropolità. 
El Pla Director ha de fixar les reserves de sistemes que malgrat en 
l’actualitat estan determinades com a locals , tenen una funció se 
sistemes generals en quan estan referides a un àmbit manifestament 
supramunicipal. 
 
5.- La iniciativa per a formulació del Pla Director Urbanístic Metropolità 
correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l’aprovació 
inicial i provisional mentre que l’aprovació definitiva correspon a la 
persona titular del departament competent de la Generalitat de 
Catalunya amb els informes previs de la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i  la Comissió de Urbanisme de 
Catalunya. El Pla Director Urbanístic metropolità ha d’especificar 
determinacions que podrien ser executades directament o 
desenvolupades per un nou Pla d’Ordenació Urbanístic Metropolità, 
que en base a l’aplicació del principi de beneficis i càrregues que 
presideix l’actuació urbanística per a tots els termes municipals que 
integren l’àmbit de l’Àrea Metropolitana, determini el caràcter de les 
actuals zones verdes de Sant Cugat del Vallès que excedeixen de la 
ràtio mitja aplicable a aquest municipi, com zones verdes de caràcter 
metropolità, subjectes a un pla especial urbanístic de desenvolupament 
de sistemes urbanístics d’interès metropolità que en els termes de 
l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, modificat per Llei 3/2012, 
correspon ésser executat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.    
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6.- Cal remarcar que el Pla d’Ordenació Urbanístic Metropolità 
substituirà per via d’adaptació de les seves determinacions el Pla 
General Metropolità de Barcelona de l’any 1976 i de l’articulat de la llei 
se’n desprèn quant a  la problemàtica plantejada de les zones verdes 
d’aquest municipi, la potestat i competència d’exercici obligatori –com 
totes les competències públiques segons l’article 12.1) de la Llei Bàsica 
Estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú-, i en 
aquest sentit sembla clara l’obligatorietat de involucrar-se en termes 
d’implementar una solució supramunicipal a la gestió expropiatòria de 
les zones verdes al servei metropolità situades en els termes 
municipals esmentats. 
 

Per tot l’anterior, s’acorda: 
 
PRIMER.- DEIXAR CONSTÀNCIA de la innecessarietat, manca servei i/o 
funcionalitat urbanística en aquest municipi, de les superfícies de sistemes, tant 
de zona verda com d’ equipaments, que no formen part de les cessions 
obligatòries i gratuïtes derivades de la gestió urbanística del planejament 
alienes a l’interès públic municipal i destinades a reequilibrar els estàndars 
metropolitans dels municipis que integraven l’antiga Corporació Metropolitana 
de Barcelona, comportant així mateix el pagament dels apreuaments 
expropiatoris, a banda de constituir una despesa aliena a l’interès públic 
municipal, produeix una incidència important en allò relatiu a la viabilitat de 
prestació i manteniment dels serveis públics municipals de caràcter essencial i 
necessari pel conjunt de ciutadans .  
 
SEGON .- SOL·LICITAR  de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que en base a 
l’àmbit competencial en l’ordre urbanístic i en els àmbits de planejament i gestió 
urbanística envers el Pla General Metropolità de Barcelona de 1976, procedeixi 
de conformitat a participar en l’assumpció del principi de beneficis i càrregues 
derivades del planejament, a elaborar un estudi dels esmentats sistemes 
situats en sòl urbà i sòl urbanitzable, en cadascun dels municipis de l’antiga 
Corporació Metropolitana de Barcelona, i que procedeixi a instrumentalitzar 
mitjançant un tractament supramunicipal d’àmbit metropolità la gestió 
urbanística per adquisició i pagament de les zones verdes, i execució dels 
parcs i jardins urbans de nova creació, assumint el correcte tractament 
compensatori per les zones verdes incloses en els municipis afectats i que 
excedeixen clarament dels estàndards legals a nivell de municipi, garantint els 
principis d’analogia i solidaritat entre els municipis que integren aquell àmbit 
territorial, determinant els superàvits i dèficits sobre la base de la ràtio mitja 
metropolitana, i sense perjudici d’aplicar els derivats de la cooperació i 
coordinació administrativa establerts en el nostre ordenament jurídic. 
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TERCER .- ELEVAR sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre 
avançament econòmic i financer, amb càrrec als fons de contingència i de 
liquiditat sobre la capacitat d’endeutament de l’Àrea, constituint una línia de 
bestretes i/o pagaments  a favor dels Ajuntaments relacionats, dels imports 
ferms i executius derivats dels expedients d’expropiació forçosa instats pels 
particulars en exercici de la determinació de preu just per ministeri de la llei, i 
dels imports que esdevinguin ferms dde les expropiacions no resoltes en 
diferents fases de tramitació administrativa o judicial. 
 
QUART .- OFERIR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona garantia de retorn dels 
imports realment avançats no imputables a la mateixa, i de conformitat amb el 
que preveu l’article 168 i concordants de la Llei d’Urbanisme, amb el redactat 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, mitjançant la transmissió dels terrenys amb 
aprofitament edificatori de propietat municipal, que provinguin d’aprofitaments 
del planejament urbanístic vinculats a la gestió dels sistemes públics  de zones 
verdes i equipaments i si aquestes no fossin suficients amb previsions 
pressupostàries. 
 
CINQUÈ.- Delegar a la Junta de Govern Local el traspàs dels expedients amb 
sentència ferma als òrgans de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  
 
SISÈ- TRAMETRE el present acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, i al President de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona als efectes d’interessar la resolució de les peticions formulades en 
els punts anteriors.” 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
5.- CULTURA 
 
5.1.- Conveni marc de compromís entre l'Ajuntament i el Centre Catòlic 
per l'adequació de l'entitat a la normativa vigent en matèria de seguretat i 
d'accessibilitat 
 
 
Expedient número:  G0392012000009 Conveni marc de compromís entre 
l'Ajuntament i el Centre Catòlic per l'adequació de l'entitat a la normativa vigent 
en matèria de seguretat i d'accessibilitat.  
 
Tràmit relacionat:  Aprovar el conveni marc de compromís entre l'Ajuntament i 
el Centre Catòlic per l'adequació de l'entitat a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i d'accessibilitat. 
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts fa ús habitual de les instal·lacions 
privades que donen seu a les entitats socioculturals del municipi, atès que el 
municipi no disposa de sales de teatre o auditors de titularitat pública. 
 
De les tres entitats que s’ubiquen en aquestes instal.lacions –el Centre Catòlic, 
La Societat Cultural Vicentina i l’Ateneu Familiar-, el que presenta unes 
condicions més deteriorades és el del Centre Catòlic. 
 
En data 26 d’octubre de 2012, es va formalitzar el conveni marc de compromís 
entre l’Ajuntament i el Centre Catòlic per l’adequació de l’entitat  a la normativa 
vigent en matèria de seguretat i d’accessibilitat. La vigència del mateix va 
quedar supeditada a l’aprovació per l’òrgan municipal compentent.  
 
L’objectiu del conveni és adequar les instal.lacions d’aquestes entitats, per tal 
que reuneixin les condicions, segons normativa vigent, sobretot en matèria de 
seguretat i d’accessibilitat, per fer ús de les mateixes. 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis a la Persona la deliberació del següent:  
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de compromís formalitzat en data 26 d’octubre 
de 2012, entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Centre Catòlic per 
l’adequació de l’entitat a la normativa vigent en matèria de seguretat i 
d’accessibilitat, de conformitat amb el contingut del mateix que s’adjunta al 
present acord. El conveni que es va signar prèviament a l’adopció de l’acord, 
tindrà validesa des de la data de la seva signatura. 
 
Segon. Notificar aquests acords al Centre Catòlic i al departament d’Intervenció 
d’aquesta corporació.” 
 
Intervenen: 

 
La Sra. Pepi López del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, 
pregunta si el pacte és econòmic, la durada, etc., i demana que es llegeixi per 
tal de saber-ho.( Minut 38:50).  

 
La Sra. Imma Prat del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, abans de llegir-
ho comenta que el partit socialista va ser present i convidat a la lectura del 
conveni, i que no és econòmic aquest primer conveni marc, però cada any si 
que hi haurà un conveni econòmic corresponent a les obres que es determini 
per aquell any o dos anys per adaptar l’edifici a la normativa d’accessibilitat i 
seguretat. (Minut 39:12). 
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La Sra. Pepi López del grup municipal dels Partit dels Socialistes de Catalunya 
diu que l’Ajuntament no pot donar diner públic a una entitat privada. Diu que hi 
va haver una subvenció que tenia que donar Esquerra Republicana i no la va 
donar i precisament era pel Centre Catòlic.( Minut 42:50). 

 
La Sra Imma Prat del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, contesta dient 
que si Esquerra Republicana des del Govern de la Generalitat no va donar cap 
subvenció es perquè no els ni corresponia no totes les subvencions que es 
demanen es concedeixen. Es cert que l’Ajuntament no pot donar diners a una 
entitat privada sinó és, que es motivi l’interès general i l’activitat que realitza 
amb un informe, si això és així  aquella entitat privada pot rebre ajuda publica. 
(Minut 44:33). 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
6.- PARTICIPACIÓ 
 
6.1.- Aprovació de la constitució i inici de la tra mitació per l'aprovació del 
reglament orgànic del Consell Econòmic i per a l'Oc upació municipal 
 
“Expedient número:  G0222012000003 Consell Econòmic i per a l'Ocupació 
municipal.  
 
Tràmit relacionat:  Aprovació de la constitució i inici de la tramitació per 
l'aprovació del reglament orgànic del Consell Econòmic i per a l'Ocupació 
municipal. 
 
De conformitat amb l’informe emès per la regidoria de participació, es considera 
convenient la constitució d’un Consell Econòmic i per a l’Ocupació que generi 
un espai de reflexió, col·laboració i implicació amb la participació dels agents 
socials, econòmics i educatius i les administracions públiques de Sant Vicenç 
dels Horts, per tal de poder millorar tant com es pugui la situació 
socioeconòmica actual, analitzar  i dictaminar en matèria econòmica i social, 
contribuir a planificar i estimular el desenvolupament econòmic d’aquest 
municipi, així com la resta d’objectius recollits en el Reglament de creació de 
l’esmentat Consell. 
 
L’article 96.1 del Reglament Orgànic Municipal, preveu la creació dels Consells 
Sectorials de Participació, com a òrgans permanents de participació sectorial 
de caràcter consultiu que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en 
diferents àmbits d’actuació pública municipal, amb la finalitat d’integrar la 
participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes municipals. 
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Els serveis tècnics municipals han redactat una projecte de reglament orgànic 
per la constitució de l’esmentat consell, de conformitat amb la proposta que 
s’adjunta al present acord. 
 
Consta a l’expedient informe favorable emès per la secretària accidental 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis a la Persona l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la constitució del Consell Econòmic i per a l’Ocupació 
municipal. 
 
Segon.-  Aprovar l’inici de la tramitació per a l’aprovació del seu reglament, 
segons el que preveu l’article 96 apartats 2 i 3 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública, el present acord i el text del projecte de 
reglament  del Consell Econòmic i per a l’Ocupació, pel termini de trenta dies, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web. 
 
Quart.-  Concedir audiència als interessats, si s’escau, a l’efecte de presentació 
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la 
tramesa d’una còpia dels text del reglament. El termini d’audiència serà de 
trenta dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació. 
 
Cinquè.-  Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i audiència als interessats, la proposta del 
Reglament del Consell Econòmic i per a l’Ocupació, que ara s’aprova 
inicialment, quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació i a trametre-la a 
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat amb l’acord d’aprovació 
definitiu.” 
 
Intervenen: 

 
La Sra. Petri García del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, fa una 
explicació de la constitució i inici de la tramitació per l’aprovació d’aquest 
reglament orgànic del Consell Econòmic i per a l’Ocupació municipal dient que 
per aquest govern el tema de la participació és molt important. La situació de 
Sant Vicenç dels Horts en més de 3000 persones aturades és un poble que té 
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un teixit industrial molt petit i és difícil general ocupació. Per aquest motiu volen 
destacar la creació d’aquest consell i anomena  quatre eixos fundamentals que 
son l’objectiu d’aquest consell.( Minut 46:50). 

 
El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, diu que votaran a favor 
del reglament perquè creuen que és necessari però que faran les propostes de 
modificació adients per poder-lo modificar. (Minut 50:00) 

 
La Sra. Petri García del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, diu 
que estan disposats a mirar qualsevol proposta de modificació. (Minut 51:06) 

 
El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular català, diu que 
votaran a favor tal i com van reflexar  fa un any i mig quan ja es va plantejar fer 
el consell que ara s’estan votant. (Minut 52:08) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
7.- Propostes dels grups municipals 
 
7.1.- Proposta d'acord presentada  pels grups munic ipals d'ICV-EUiA, 
Junts x Sant Vicenç, CIU, PSC i PP Català, contra l a violència masclista 
que es fa el dia 25 de novembre de 2012 
 
“Expedient número:  M2412012000069  
 
Tràmit relacionat:  Proposta d’acord presentada pels grups municipals d'ICV-
EUiA, Junts x Sant Vicenç, CIU, PSC i PP Català, contra la violència masclista 
que es fa el dia 25 de novembre de 2012. 
 
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista,  és el dia 
per commemorar i recordar la violència a la que quotidianament estem 
sotmeses les dones en la societat patriarcal en la que vivim. És un dia per fer 
visible la xacra de la violència vers les dones, per condemnar-la en totes i 
cadascuna de les seves cares i expressions i lluitar per eradicar-la. Arreu del 
país, les veus exclamen per condemnar els assassinats, enguany, el de 14 
dones mortes en mans d’agressors masclistes a Catalunya. Però, també, volem 
reclamar la responsabilitat institucional dels governs en la lluita contra la 
violència masclista i alertar dels riscos que comporta l’abandonament, cada dia 
més flagrant, de les polítiques d’igualtat i contra la violència masclista.  
 
La violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i masclista. 
El context actual de crisi econòmica i les polítiques neoliberals estan 
incrementant d’una forma alarmant aquestes desigualtats socials, oprimint les 
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classes populars i suprimint els principis d’equitat i de justícia social. Avui, les 
doctrines de dretes estan imposant una lògica ultraconservadora que 
menysprea el valor de l’equitat, també, de l’equitat de gènere. Pretenen 
imposar-nos uns valors retrògrades que expressen patrons culturals, rols de 
gènere i models d’organització social basats en l’organització patriarcal de la 
societat. El desmantellament de l’Estat del Benestar és el més clar exemple de 
la voluntat de retornar-nos al passat. Allà on no arriben els serveis públics, han 
d’arribar les dones.  
 
Aquesta ofensiva contra l’equitat i la justícia social fa un molt mal favor a la 
lluita contra les desigualtats i contra el masclisme. Les retallades en els serveis 
públics i les reformes impulsades són l’expressió d’una política econòmica 
errònia. Les conseqüències del rumb erràtic dels governs català, espanyol i 
europeu, estant tenint un impacte negatiu en el progrés assolit en matèria 
d’equitat de gènere. Les polítiques d’equitat de gènere han desaparegut de 
moltes institucions públiques. Algunes d’elles resisteixen i perseveren, 
especialment en l’àmbit local, en d’altres en canvi, els recursos que es 
mantenen han canviat les seves prioritats. Les accions de prevenció i 
d’educació en igualtat han desaparegut en bona part de les agendes polítiques.  
Un país que no aborda les causes estructurals de la violència masclista i no 
inverteix en la prevenció d’aquesta, serà un país amb més greus retrocessos 
en drets i llibertats.  
 
L’Organització de les Nacions Unides defineix la violència masclista com a 
“actes vers les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o 
patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com a les amenaces 
d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es 
produeixen a la vida pública com privada”.  
 
En aquest sentit, posem en valor la importància de treballar des dels àmbits 
públics  i alertem que no es treballa en el sentit correcte quan s’apliquen 
retallades en el programa per la igualtat d’oportunitats entre homes  dones (-
24.10 %) i en  el Programa de Prevenció Integral de la Violència de Gènere (-
6.85%). I tampoc, quan es retalla la llei de la dependència o s’amenaça amb 
reformar la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, quan s’incompleix amb les 
Rendes Mínimes d’Inserció o es suprimeixen beques menjador o s’impulsen les 
carmanyoles escolars, entre altres. 
 
Totes les reformes i lleis portades a terme en els últims mesos, representen un 
clar retrocés en els drets de les dones, la nostra presència en els espais 
públics, en la visibilització de les tasques de la llar i de cura, en el dret de les 
dones a decidir lliurement sobre tots i cadascun dels aspectes de la seva vida... 
En definitiva, es tracta de Governs que apliquen lleis, reformes i retallades 
sense mesura ni sensibilitat per les conseqüències que aquestes tenen per les 
dones i, per extensió, pel conjunt de la societat.  
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ICV i Euia entenem que tots aquells aspectes que ataquen les dones i les 
deixen en una posició desigual, ja sigui en relació amb els drets, les 
oportunitats o els accessos, són reproductors i perpetuadors del masclisme a la 
nostra societat. És per això que es fa imprescindible combatre amb 
contundència totes i cadascuna d’aquestes situacions per una societat més 
justa i equitativa.  
 
Volem viure lliures de violència masclista. La violència masclista no està en 
crisi.  
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
Primer.- La nostra condemna i rebuig a totes i cadascuna de les expressions de 
la violència masclista.  
 
Segon.- Demanar tots els esforços en l’atenció a les dones que pateixen 
violència masclista, actuant des de la prevenció fins la intervenció i recuperació 
de les dones i els seus fills i filles.  
 
Tercer.- Instar a les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat a la 
recuperació i l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat com a instrument per a 
la construcció d’una societat més justa i equitativa i a treballar per l’eradicació 
de la violència de gènere.  
 
Quart.- Instar al govern de la Generalitat a de la implementació de programes 
de prevenció una prioritat política i a no aplicar-ne retallades pressupostàries 
en la sensibilització i recursos. Així com a entendre la violència masclista des la 
concepció específica de les seves causes i que són diferencials a altres tipus 
de violència per a tractar-la i abordar-la des d’un ampli coneixement dels 
factors que la generen.” 
 
Intervenen: 

 
La Sra. Mercè Andreu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, 
llegeix la proposta d’acord, fent una petita explicació. (Minut 53:18) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
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7.2.- Proposta d'acord presentada pels grups munici pals del PSC, Junts x 
Sant Vicenç, ICV-EUiA, CIU i PP català per l'adhesi ó de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts al manifest contra l'esclavi tud infantil impulsat per 
l'Ong "Todos son inocentes· 
 
“Expedient número:  M2412012000070.  
 
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pel grup municipal del PSC, 
Junts x Sant Vicenç, ICV-EUiA, CIU i PP català, per l'adhesió de l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts al manifest contra l'esclavitud infantil impulsat per 
l'Ong 'Todos son inocentes·. 
 
Els signants d’aquest manifest recordem els patiments que milions de nens i 
nenes pateixen a diari a un món cada cop més bipolaritzat per qüestions 
econòmiques. En un món on la pobresa  i la marginalitat associada a aquesta, 
lluny de retrocedir, guanyen terreny cada dia. Un món que ens horroritza per 
als  nostres fills però que veiem, sense veure, amb absoluta indolència per als 
altres fills oblidats. Nens i nenes també. 
 
Nens i nenes desafavorits, pobres, malalts, amb gana, explotats, esclaus. Nens 
i nenes orfes amb milions de pares. Nens i nenes que moriran abandonats amb 
la desolació afegida que nosaltres, els seus pares, ciutadans del primer món, 
mirem cap a un altre costat. Nens i nenes que només han conegut la gana, la 
malaltia i l’esclavitud. 
 
Per això, els signants d’aquest manifest, com a homes i dones lliures, decidim 
lluitar activament contra qualsevol forma d’explotació i/o esclavitud infantil i 
considerem aberrants e ilegals el següent: 
 

• La servitud per deutes 
• El treball forçat 
• El reclutament de menor a les forces armades i la seva utilització en els 

conflictes 
• La tracta de menors amb fins de prostitució i de producció de material 

pornogràfic 
• La utilització dels menors en activitats il·lícites 
• Qualsevol treball que per la seva naturalesa o per les circumstàncies en 

què es desenvolupa, signifiqui un risc per a la salut, la seguretat o la 
moral del nen o nena. 

 
Com a conseqüència de tot això declarem el nostre territori lliure de: 
 

• Esclavitud infantil 
• Prostitució i pornografia infantil 
• L’ús de menors per al narcotràfic i altres crims 
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• L’ús de menors en conflictes armats 
• Qualsevol forma de treball que sigui perjudicial per a la salut física, 

psíquica o moral dels menors. 
 
Ens comprometem a lluitar activament contra les causes que generen 
l’esclavitud infantil com són: 
 

• La pobresa 
• La violència intrafamiliar 
• Els patrons culturals 
• La permissivitat social 
• La manca d’oportunitats 
• La manca de cobertura, qualitat i compliment de l’obligatorietat de 

l’educació 
• Els buits i contradiccions normatius 
 

I demanem als governs, institucions i als parlaments autonòmics, espanyol i de 
la Unió Europea que es denunciï i es combati activament, amb mesures que 
tendeixin a una situació de comerç just, tota forma de treball infantil; prenent 
totes les mesures necessàries per a que no entrin a Europa productes 
elaborats per nens esclaus. 
 
Com a homenatge final: 
 
Ens adherim a la declaració del dia 16 d’abril com a Dia Internacional contra 
l’Esclavitud Infantil. En commemoració de la mort d’Iqbal Masih, que va ser un 
nen esclau, militant del Front d’Alliberament del Treball Forçat de Pakistan, des 
d’on va lluitar contra l’esclavitud infantil. Va se assassinat per “la màfia de les 
catifes” el 16 d’abril de 1995. 
 
Per últim, recordem a totes les persones que puguin llegir i adherir-se a aquest 
manifest, que “el nen ha de ser protegir contra tota forma d’abandonament, 
crueltat i explotació”, segons l’article 9è de la Declaració Universal dels Drets 
del Nen, signat a l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de 
novembre de 1959. 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a aquest manifest 
contra l’esclavitud infantil 

 
2. Donar difusió d’aquest acord als mitjans de comunicació municipals  
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3. Donar trasllat de l’acord a l’ONG “Todos son inocentes” 

 
Intervé: 
 
El Sr. Miguel Comino del Partit Socialista de Catalunya, fent una breu 
explicació de la proposta d’acord i agraeix a tots els grups del consistori que 
s’hi hagin sumat. (Minut 55:10) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
7.3.- Proposta d'acord presentada pels grups munici pals del PSC, Junts x 
sant Vicenç i ICV-EUiA, de suport a les reivindicac ions dels sindicats 
CCOO i UGT 
 
“Expedient número:  M2412012000071.  
 
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pels grups municipals del 
PSC, Junts x Sant Vicenç i ICV-EUiA, de suport a les reivindicacions dels 
sindicats CCOO i UGT. 
 
Atès que el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats celebrat 
el 17 d'octubre de 2012 ha convocat una jornada d'acció i solidaritat el dia 14 
de novembre de 2012, incloent-hi vagues, manifestacions i altres accions per 
tal de mobilitzar el moviment sindical europeu que a Catalunya i a l'Estat 
Espanyol han tingut forma de Vaga General i que ja ha estat convocada per 
CCOO i UGT entre d'altres organitzacions sindicals i socials.  

Atès que la jornada de lIuita i mobilització s’ha convocat per la CES per mostrar 
el rebuig de la ciutadania europea a la imposició de les polítiques d'austeritat, i 
els municipis de Catalunya són també víctimes d'aquestes polítiques 
d'austeritat que els obliguen a retallar serveis a la ciutadania, a no poder pagar 
els seus proveïdors i a no poder realitzar amb correcció el manteniment dels 
seus equipaments.  

Atès que I'austeritat fiscal té un efecte més evident del que originalment van 
preveure les institucions, inclosa la Comissió Europea i el Fons Monetari 
Internacional; ara és el propi FMI qui admet que han errat greument el càlcul de 
I'impacte de les mesures d'austeritat sobre el creixement.  

Atès que les polítiques d'austeritat imposades han provocat la destrucció de 
centenars de milers de Ilocs de treball i això ha portat a la pobresa a 2,2 
milions de catalanes i catalans segons I'enquesta de condicions de vida i hàbits 
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de la població de Catalunya 2011 (ECVHP 2011) encarregada per la nostra 
institució.  

Atès que les polítiques d'austeritat impedeixen als ajuntaments realitzar 
polítiques actives de reducció de la pobresa, molt especialment pel que fa a la 
població infantil i al jovent. Entenem que les polítiques que comporten reducció 
de pobresa han de ser una de les prioritats deis ajuntaments tal i com han 
manifestat molt encertadament els representants de la Diputació de Barcelona 
a la roda de premsa de presentació de l' ECVHP 2011.  

Atès que la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat presentats pel 
govern central suposen seguir pel camí equivocat de I'austeritat, provocant 
més patiment a la ciutadania, més destrucció de lIocs de treball i I’asfixia 
financera de la Generalitat de Catalunya i dels municipis catalans.  
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 

1. Donar tot el suport i solidaritat a les reivindicacions de la Confederació 
Europea de Sindicats plasmades en la jornada de mobilització del dia 14 
de novembre.  

 
2. Expressar el suport i solidaritat a les reivindicacions de CCOO i UGT.  

 
3. Comunicar aquests acords a CCOO i UGT de Catalunya i a la 

representació sindical dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts.” 

 
Intervenen: 
 
El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, fent una explicació 
d’aquesta proposta d’acord i volen recolzar la postura dels sindicats i de les 
diferents entitats que donaven suport aquest dia de mobilització. (Minut 55:58) 

 
El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular català, diu que 
respecten la vaga  i que el treballador tingui dret a fer la vaga però no amb el 
partit polític darrera. (Minut 56:58) 

 
El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, diu que aquestes 
mesures no afecten només als treballadors sinó que també als que 
representant als partits polític. (Minut 57:25) 
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El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular català, contesta 
que estan recolzant una vaga que fins fa poc també hi eren ells governant, 
(Minut 58:10) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per 2 vots en contra del grup 
municipal del Partit Popular (2), i 19 vots a favor dels grups municipals de Junts 
x Sant Vicenç (6), d’Iniciativa per Catalunya-Verds (3), de Convergència i Unió 
(3) i del Partit dels Socialistes de Catalunya (7),  acorda per majoria absoluta 
aprovar la proposta d’acord transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
7.4.- Proposta d'acord presentada pels grups munici pals de CIU, Junts x 
Sant Vicenç, ICV-EUiA,PSC i PP català,  per donar s upor a la declaració 
institucional impulsada per la plataforma de famili ars d'afectats per la 
fibromiàlgia 
 
 
Expedient número:  M2412012000072  
 
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pels grups municipals de CIU, 
Junts x Sant Vicenç, ICV-EUiA,PSC i PP català,  per donar supor a la 
declaració institucional impulsada per la plataforma de familiars d'afectats per la 
fibromiàlgia. 
 
Declaració institucional referent a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica 
 
La Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties orgàniques 
caracteritzades pel dolor i la fatiga. La fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga 
Crònica són malalties diferents però tenen una forma de presentació i 
símptomes molt similars. El diagnòstic diferencial entre ambdues i descartar 
altres possibles causes de dolor i fatiga, és fonamental per un enfocament 
correcte en la seva teràpia. Al voltant de 250.000 persones estan afectats per 
aquestes malalties a Catalunya. 
 
És una malaltia que afecta majoritàriament a les dones, l'impacte del problema 
abasta, no només en l'àmbit social, familiar i econòmic sinó que va més enllà 
de la pròpia malaltia que es trasllada als diferents rols de la dona, com a 
treballadora, mare i "cuidadora" de les famílies. Per tant, l'impacte social no és 
tan sols individual sinó també col·lectiu. 
 
Tot això comporta un greu perjudici a la vida familiar, per la inactivitat laboral 
del pacient i les pèrdues econòmiques que comporta, a més de les que puposa 
les despeses de la pròpia malaltia. Les persones afectades de Fibromiàlgia i 
Síndrome de Fatiga Crònica es senten desprotegides per part de la societat, 
que posa en dubte el seu estat i les seves dolències, motiu pel qual poden ser 
desateses pels propis serveis sanitaris i socials que haurien d'emparar-les. 
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La Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties complexes que 
afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les 
pateixen, tenen un gran impacte social i econòmic; i la seva prevalença malgrat 
ser prou elevada, molt especialment entre les dones, reflecteix un 
desconeixement a l'hora de la detecció, diagnòstic i tractament. El poc 
coneixement mèdic sobre l'etiologia d'ambdues malalties, així com les 
dificultats en la seva diagnosi, fan que les persones afectades trobin moltes 
dificultats per veure reconeguda la seva malaltia i beneficiar-se així d'un 
tractament i, si és el cas, una incapacitació laboral que els permetin adequar la 
seva vida i la seva activitat diària al decurs de la seva malaltia. 
 
Tan mateix es tracta d'una malaltia menysvalorada per la societat que requereix 
d'un abordatge integral no tan sols a l'àmbit sanitari, també requereix de la 
implicació de l'administració pública per tal de donar a conèixer la realitat que 
viuen les persones malaltes que pateixen aquestes malalties. 
 
És per aquest motiu que, a instància de l'ACAF (Associació Catalana d'Afectats 
de Fibromiàlgia), que s’ha dirigit a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM), aquest grup municipal del CIU proposa a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics  la següent Declaració 
Institucional per donar trasllat als seus associats i la deliberació dels següents: 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
1.- Promoure la visibilitat i el coneixement de la Fibromiàlgia i de la Síndrome 
de Fatiga Crònica entre la població, per tal d'aconseguir la sensibilització 
d'aquesta malaltia i la plena integració social, econòmica i laboral dels afectats. 
 
2.- Impulsar accions transversals entre l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i social 
per tal de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones 
afectades i les seves famílies. 
 
3.- Fomentar la recerca de la ciència en la investigació d'aquestes patologies i 
el seu tractament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones 
afectades. 
 
4.- Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les 
associacions i els familiars dels afectats i afectades per aquesta malaltia i 
notificar aquest acord a la Plataforma que insta la moció. 
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La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
7.5.- Proposta d'acord presentada pels grups munici pals de CIU, ICV-
EUiA, PSC i PP català, per a l'equiparació dels dre ts entre la parella en el 
sistema de permisos per naixement, adopció i acolli ment 
 
“Expedient número:  M2412012000073  
 
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pels grups municipals de CIU, 
d’ICV-EUiA, del PSC i PP català, per a l'equiparació dels drets entre la parella 
en el sistema de permisos per naixement, adopció i acolliment. 
 
Atès que l’actual regulació dels permisos de maternitat i de paternitat és 
desigual, fet que provoca una major dificultat en la integració de la dona en el 
món laboral i una major responsabilitat d’aquesta en l’àmbit familiar. 
 
Atès que cal avançar cap a la plena equiparació dels permisos de naixement, 
adopció i acolliment entre ambdós progenitors i, d’aquesta manera, en una cura 
dels fills basat en la corresponsabilitat, fet que suposaria un gran benefici pel 
menor, així com també pels dos progenitors al poder gaudir del mateix període 
per estar amb el nadó els primers mesos de vida, adopció o acollida. 
 
Atès que aquesta equiparació permetria a la dona accedir i mantenir-se en el 
mercat laboral fet que incidiria positivament a la llarga en l’activitat econòmica 
amb una major productivitat i, per tant, en una major generació de riquesa. 
 
Atès que per aconseguir aquesta plena equiparació és necessària una reforma 
integral del permís de paternitat fins a equipara-lo amb el de maternitat amb un 
període transitori per a la seva completa aplicació.   
 
Atès que la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats, en sessió 10 
d’octubre de 2012, va aprovar una Proposició no de Llei sobre la modernització 
del sistema de permisos per naixement, adopció i acolliment, presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, en el següents termes: 
  
“El Congrés dels Diputats insta al Govern a: 
 
Abordar en aquesta legislatura i tenint en compte la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de mayo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, i les 
recomanacions de la Subcomissió per a l’estudi de la Racionalització d’Horaris, 
Conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la Corresponsabilitat, l’anàlisi 
de la situació dels permisos per naixement, adopció o acolliment i implementar 
les reformes en quant la conjuntura econòmica ho permeti, orientades als 
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objectius fonamentals: 
 
 1.- Assegurar el dret de la infància a rebre les cures per part de cada 
un/a dels seus progenitors/es en peu d’igualtat i en el seu benefici i en el de tot 
el nucli familiar. 
 2.- Garantir en pla d’igualtat els drets d’ambdós progenitors a 
compatibilitzar l’ocupació de qualitat amb la maternitat/paternitat, sense perdre 
els seus ingressos i sense veure’s privats del gaudi de la seva vida personal i 
familiar. 
 3.- Avançar cap a l’equiparació dels permisos de naixement, adopció i 
acolliment entre ambdós progenitors de forma que ambdós comptin amb el 
mateix període personal i intransferible, eliminant les disfuncions existents en la 
legislació actual al respecte i, singularment, evitant la subrogació de drets que 
han de ser individuals.”  
 
Atès que l’executiu del Govern de l’Estat vol allargar l’entrada en vigor de 
l’ampliació de 4 setmanes del permís de paternitat, a l’1 de gener de 2014, 
quan el Congrés ha avalat en ja en dues ocasions la seva aplicació el proper 1 
de gener de 2013, a proposta de Convergència i Unió en la Llei d’Igualtat de la 
passada legislatura. 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Donar suport a la Proposició no de Llei sobre modernització del 
sistema de permisos per naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup 
parlamentari de Convergència i Unió i aprovada per unanimitat, el 10 d’octubre 
de 2012, la qual insta al Govern a avançar cap a la plena equiparació del 
permís de paternitat al de maternitat. 
 
Segon.- Instar al Govern del Govern de l’Estat a implementar les reformes 
legislatives oportunes per a l’equiparació del permís de paternitat al de 
maternitat, abans de la finalització d’aquesta legislatura. 
 
Tercer.-  Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al President del Govern espanyol, així 
com també a les associacions que tinguin entre els seus fins treballar per la 
plena igualtat de gènere.” 
 
Intervenen: 
 
La Sra. Imma Prat del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, diu que no s’hi 
han adherit a aquesta moció, però que estan absolutament d’acord perquè 
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significa un pas més, però  troben a faltar algun esment, com  d’altres  tipus de 
família, com la maternitat i maternitat i la  paternitat i paternitat, famílies 
constituïdes de dues dones o de dos homes en dret a l’adopció. (Arxiu 3 Minut 
61:55) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
7.6.- Proposta d'acord presentada pels grups munici pals de CIU, de Junts 
x Sant Vicenç i d'ICV-EUiA, de suport al conveni ma rc entre l'Agència 
tributària de Catalunya i les diputacions provincia ls de Barcelona, 
tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col. 
 
 
“Expedient número:  M2412012000074  
 
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pels grups municipasl de CIU, 
Junts x Sant Vicenç i d’ICV-EUiA, de suport al conveni marc entre l'Agència 
tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, tarragona, 
Girona i Lleida, en relació amb la col.laboració en matèria tributària.. 
 
Atès que el passat 19 de setembre l’Agència Tributaria de Catalunya i les 
Diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, van signar un 
Conveni Marc en relació amb la col·laboració en matèria tributària. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels diferents nivells de 
col·laboració entre les entitats participants dins de l’àmbit tributari. 
 
Atès que la finalitat del conveni és millorar l’eficàcia de la gestió tributaria de 
totes les administracions públiques catalanes signants del conveni i la millora 
de la qualitat del servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit. 
 
Atès que la col·laboració aprovada en aquest Conveni té com a objectiu crear 
una finestra única per als ciutadans per a tots els tributs administrats a 
Catalunya i homogeneïtzar i millorar de manera progressiva els procediments 
d’aplicació i procediments tributaris. 
 
Atès que aquest Conveni significa un pas endavant en el desenvolupament 
estatutari en matèria tributaria entre la Generalitat i els governs locals i 
l’assoliment d’una hisenda pròpia. 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
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ACORDS 
 
Primer.-  Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
al Conveni Marc signat entre l’Agència Tributaria de Catalunya i les Diputacions 
provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la 
col·laboració en matèria tributaria. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord a les parts signants del Conveni Marc.” 
 
Intervenen: 
 
El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya , diu que ells s’abstindran 
perquè no han pogut llegir el conveni marc. (Minut 64:03) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per 7 abstencions del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (7), 2 vots en contra del grup 
municipal del Partit Popular (2), i 12 vots a favor dels grups municipals de Junts 
x Sant Vicenç (6), d’Iniciativa per Catalunya-Verds (3) i de Convergència i Unió 
(3),  acorda per majoria absoluta aprovar la proposta d’acord transcrita a tots 
els efectes legals. 
 
 
7.7.- Proposta d'acord presentada pel grup municipa l del PP Català i Junts 
x Sant Vicenç dels Horts " para la creación de un p rograma de promoción 
de empleo verde en Sant Vicenç dels Horts" 
 
“Expedient número:  M2412012000075.  
 
Tràmit relacionat:  Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal 
del PP Català y Junts x Sant Vicenç, para la creación de un programa de 
promoción de empleo verde en Sant Vicenç dels Horts. 
 
El Grupo Municipal del PP Catala es consciente de la gravedad del problema 
del paro y de la consecuente necesidad de promover acciones orientadas a la 
creación de empleo. Coincidimos igualmente con el carácter sostenible del 
empleo verde, con las ventajas medioambientales que su promoción conlleva y 
en la consideración de yacimiento de empleo de aquellas actividades 
económicas vinculadas a este sector. También creemos en la apuesta por la 
promoción de empresas de economía social, favoreciendo el empleo de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con dificultades para acceder al empleo., es 
preciso constatar que los Ayuntamientos carecen de competencias, y por lo 
tanto de financiación, sobre políticas directas de empleo. 
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Sin embargo, el Grupo municipal del PP Catala, estando de acuerdo con el 
fomento del empleo verde, estima que la actual situación de desempleo 
requiere de un planteamiento mucho más amplio y ambicioso. 
 
En primer lugar debemos reclamar de la Administración competente para 
regular las condiciones que promuevan la creación de empleo, que ejerzan de 
manera eficiente dichas competencias. 
 
Por lo que respecta a la actuación municipal, lo procedente es, tras el análisis 
de la actividad económica en Sant Vicenç dels Horts y de la estructura de 
nuestro tejido productivo, así como de la ventajas competitivas que ofrece la 
ciudad a los emprendedores, articular un conjunto coherente de medidas que 
pongan en valor esas potencialidades de Sant Vicenç dels Horts y nos permitan 
lanzar el mensaje de que SVH es un buen lugar para emprender; que 
contamos con buenas infraestructuras, buenas comunicaciones, un gran 
potencial de negocio, una fiscalidad motivadora y que desde su Ayuntamiento 
existe un decidido interés por fomentar la actividad económica y el empleo en 
SVH. 
 
Ratificamos no obstante nuestro compromiso con Sant Vicenç dels Horts y con 
el empleo y por ello el Grupo Municipal del PP Catala. 
 
Se propone al Pleno con el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics la adopción del siguiente: 
 
ACUERDOS 
 
1. El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts es consciente de la urgencia que 
existe para realizar actuaciones que promuevan la creación de empleo, lo 
considera una prioridad máxima y se compromete a ejecutar, a través de otras 
unidades competentes, políticas de impulso al desarrollo de sectores claves en 
la economía de Sant Vicenç, con potencial para la generación de riqueza y 
empleo, orientados hacia la sostenibilidad y el equilibrio, la tecnificación, la 
innovación y la capacidad para generar alto valor añadido. 
 
2. El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la austeridad en el gasto, con 
el fin de liberar recursos económicos y destinarlos a la inversión productiva en 
la ciudad, promoviendo así la creación de empleo.  
 
3. El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts reafirma su compromiso para 
seguir con el estímulo fiscal a la actividad económica, al fomento de la actividad 
empresarial general y de autónomos y Pymes en particular. Este compromiso 
se plasmará en el mantenimiento de los beneficios fiscales existentes al 
respecto, mejorando los relativos a Pymes y Autónomos.” 
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Intervenen: 
 
El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular català, fa una breu 
explicació del perquè creuen que s’ha de crear un programa de promoció de 
feina verda a Sant Vicenç dels Horts. (Minut 64:54) 

 
El Sr. Alcalde vol destacar que el Partit Popular en el seu dia ja havia presentat 
una moció en aquest sentit que va retirar per tal de promoure un major acord 
en el tema, atès que ja hi havia iniciatives semblants que venien de l’equip de 
govern, per tant en aquest cas presentant la moció conjuntament. (Minut 65:48) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
7.8.- Proposta d'acord presentada pels grups munici pals de Junts x Sant 
Vicenç, ICV-EUiA i PSC, de suport a l'associació de  l'Assemblea d'Aturats 
per al foment de l'ocupació. 
 
“Expedient número:  M2412012000076  
  
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pels grups municipals de Junts 
x Sant Vicenç, ICV-EUiA i PSC, de suport a l'associació de l'Assemblea 
d'Aturats per al foment de l'ocupació. 
 
Des dels  grups de Junts x Sant Vicenç, ICV-EUiA i PSC, constatem les 
limitacions que té l’administració local per promoure l’ocupació, atès el fet que 
no disposem d’aquesta competència en l’àmbit municipal. 
 
Així mateix, fem pública la nostra oposició frontal a les polítiques d’austeritat 
dels diferents governs supramunicipals que aposten per retallar en aquest 
àmbit, cosa que significa una reducció insostenible de les polítiques d’ocupació, 
sobretot en matèria de plans d’ocupació i de formació.  
 
Aquestes retallades es compensen amb l’esforç local, que preveu aportacions 
més elevades que mai en aquest sector, però totalment insuficient per tal 
d’equilibrar el pressupost  retallat per altres institucions. Malgrat aquest esforç 
local, la creació d’ocupació es veu molt perjudicada tant pels efectes directes 
de la crisi general, com per la inèrcia pròpia del sector a Sant Vicenç, que des 
del 2006 no deixa de veure com incrementa la taxa d’atur, especialment els dos 
últims anys. 
 
Durants alguns anys la taxa d’atur va mantenir-se més o menys estable en torn 
a les mil persones, però quan la situació economica es va capgirar i s’inicia la 
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crisi, la taxa d’atur va començar a crèixer sense que l’Ajuntament pogués 
capgirar aquesta situació. 
 
Aquesta constatació no eximeix l’Ajuntament d’exercir la màxima 
responsabilitat en aquest àmbit per consolidar noves propostes en polítiques 
d’ocupació, imaginatives, innovadores i incentivadores  
 
És per això que des de Junts x Sant Vicenç, ICV-EUiA i PSC, donem suport 
absolut a la iniciativa de l’associació de l’Assemblea d’Aturats que, seguint 
models iniciats en altres municipis, es constitueixen com a plataforma per 
generar ocupació a partir dels serveis que poden oferir els seus associats. 
 
Amb la voluntat d’afavorir les empreses del tercer sector, tal com s’ha constatat 
en altres ocasions, des de Junts x Sant Vicenç, ICV-EUiA i PSC emplacem 
l’Ajuntament a prendre el compromís de vetllar també per a la dinamització 
d’aquesta entitat en tot allò que faci referència al foment de l’ocupació. 
 
Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics l’adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Col·laborar amb l’associació de l’Assemblea d’Aturats de Sant Vicenç 
per difondre el catàleg dels serveis que ofereix, en la mesura que aquesta 
actuació beneficiï a persones aturades i no perjudiqui treballadors en actiu. 
 
SEGON. Posar a disposició de l’associació els recursos inicials que permetin 
engegar la seva activitat, com fotocòpies, impressions o distribucions de 
material informatiu. 
 
TERCER. Col·laborar amb l’associació per a l’assessorament legal que 
requereixin, per tal de facilitar-los al màxim les gestions. 
 
QUART. Fer difusió de la importància de contractacions del tercer sector entre 
les empreses de sant Vicenç dels Horts, per tal de fer arribar al màxim la 
informació sobre aquesta associació. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a l’associació de l’Assemblea d’Aturats de 
Sant Vicenç dels Horts, a les empreses de Sant Vicenç dels Horts i a la resta 
d’ajuntaments de la  comarca.” 
 
Intervenen: 
 
La Sra. Imma Prat del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, fa una 
explicació de la moció presentada dient que es la segona moció que es 
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presenta al ple en suport a aquesta entitat, en el primer cas s’aplaudia 
l’iniciativa d’aquest col·lectiu simplement pel fet de reunir-se, d’intercanviar-se 
informació, de vetllar perquè els seus associats tots a l’atur tinguessin accés a 
informació dels llocs on calia que anessin. Ara en fet un pas més que significa 
que s’ha constituït com una entitat que formaran part d’una empresa del tercer 
sector. (Minut 66:26) 

 
El Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, diu que en aquesta 
proposta també han participat i per tant la recolzaran, però encara que no 
estigui escrit, igual que s’ajuda o s’intenta ajudar a la assemblea d’aturats, 
s’hauria d’intentar des de l’Ajuntament que tots en contractes menors igual que 
a les entitats que l’Ajuntament fa convenis s’hauria d’intentar que pugnessin 
participar en la possibilitat de trobar feina. (minut 69:42) 

 
El Sr. Alcalde diu que òbviament això està previst igual que és fa amb la 
Fundació Iris i amb la informació que es passa als autònoms del sector de la 
construcció, fent reunions periòdiques per informar-los i està previst que sigui 
així. (Minut 70:58) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per 3 abstencions del grup 
municipal de Convergència i Unió (3), i 18 vots a favor dels grups municipals de 
Junts x Sant Vicenç (6), d’Iniciativa per Catalunya-Verds (3) del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (7) i Partit Popular (2),  acorda per majoria absoluta 
aprovar la proposta d’acord transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
8.- Mocions d'urgència 
 
El Sr. Alcalde passa a informar de la urgència de dues mocions, una 
presentada pel Partit Popular i un altre pel Grup Socialista i es posen a votació. 
(Minut 71:26) 

 
El Sr. Alcalde posa a votació la urgència amb tots els vots a favor i passa a 
llegir la primera moció del grup del Partit Popular.(Minut 71:43) 
 
La Presidència posa a votació la inclusió d’un punt en l’apartat de mocions 
d’urgència, com segueix: 
 
Proposta d’acord presentada presentada pel grup municipal del Partit Popular, 
de "Dejar de realizar operaciones con todas las entidades Bancarias que no 
respondan a requerimientos municipales y que no cumplan con el codigo de 
buenas practicas ante un desahucio. 
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La presidència posa a votació aquest punt i el ple, per unanimitat de tots els 
membres presents acorda aprovar a tots els efectes legals la urgència de la 
proposta d’acord transcrita seguidament. 
 
8.1.- Proposta d'acord presentada pel grup municipa l del Partit Popular de 
"Dejar de realizar operaciones con todas las entida des Bancarias que no 
respondan a requerimientos municipales y que no cum plan con el codigo 
de buenas practicas ante un desahucio." 
 
Expedient número:  M2412012000077 
 
Tràmit relacionat:  Proposta d'acord presentada pel grup municipal del Partit 
Popular de 'Dejar de realizar operaciones con todas las entidades Bancarias 
que no respondan a requerimientos municipales y que no cumplan con el 
codigo de buenas practicas ante un desahucio.'. 

El Consejo de Ministros a aprobado este jueves el decreto ley con medidas 
urgentes para paliar los desahucios , que fijará el umbral de renta para evitar 
el embargo de la vivienda en unos 19.000 euros se han aprobado medidas 
legales para que se frenen los desahucios de la primera vivienda de las familias 
que tengan ingresos menores de 1.600 euros por mes.  

La Asociación Española de  Banca  (AEB ) tambien ha anunciado  el 
compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios  durante 
los dos  próximos  años  "en aquellos casos en que concurran circunstancias de 
extrema necesidad". En la AEB figuran adscritas como socias las entidades 
bancarias BBVA, Popular Banca Privada, Santander Consumer Finance, BNP 
Paribas, Société Générale, Deutsche Bank. 

La crisis económica mina la salud mental  de los ciudadanos, quienes cada 
vez en más número se enfrentan a despidos o desahucios , que pueden ser el 
desencadenante en casos muy extremos de suicidios , aunque, según los 
expertos, a la decisión de acabar con la propia vida contribuyen varios factores. 

En países como Italia y Grecia , donde la crisis ha golpeado también con 
especial dureza, se han registrado casos similares a los ocurridos la semana 
pasada e incluso han incrementado sus tasas de suicidio . 

Un desahucio es un factor más pero no es el único , puede ser quizá el que 
desencadena el paso a la acción que supone el suicidio, pero es muy complejo, 
en España entre nueve y diez personas acaban con su vida cada día. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogió a principios de octubre 
en un informe sobre el impacto de la crisis que los desahucios han subido un 
13,4% con respecto a 2011 y según la Plataforma de Afectados por la 
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Hipoteca, que cita cifras del órgano de gobierno de los jueces, en el primer 
trimestre del año ha habido 46.559 desalojos, es decir, 517 al día. 

Ante el incremento de casos de desahucios que estamos viviendo y delante de 
los casos que nos pueden afectar. No podemos permitir que tantas familias se 
estén quedando en la calle por no tener recursos para pagar sus hipotecas. 

Queremos seguir el ejemplo de otras ciudades, donde ya se ha implantado esta 
iniciativa, queremos contar con el asesoramiento gratuito de abogados para los 
vecinos de Sant Vicenç dels Horts y asi poder defenderse ante un caso de 
desahucio. 

Solicitamos: 

-Informar a las entidades financieras en las que el Ayuntamiento de Sant 
Vicenç  tiene cuenta de que la administración cancelará las cuentas  en caso 
de que alguna de ellas llegase a aplicar un desahucio a un vecino del 
municipio. 

-Que el Ayuntamiento medie con los bancos  y se pide a estos que apliquen 
las siguientes medidas: moratoria en el desahucio, moratoria del crédito 
hipotecario, alquiler social, posibilitar la petición de ayudas, dación de pago y 
medidas excepcionales. 

-Que el Ayuntamiento firme en breve un convenio con el Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona – (ICAB) para que los ciudadanos puedan disponer 
de un servicio de asesoramiento legal gratuito para poder defenderse ante un 
caso de desahucio. 

-Las familias que tengan en curso un proceso de ejecución hipotecaria, y cuyos 
ingresos sean mínimos, puedan beneficiarse de diferentes ayudas sociales.  

-Solicitar a los bancos y cajas que pongan a disposición propiedades para el 
alquiler social. 

-Instar al Gobierno, a que modifique la normativa para que se obligue a los 
bancos a aplicar la dación de pago. 

-En caso que aquellas entidades bancarias, sean cuales sean, que no atiendan 
al Ayuntamiento de Sant Viceç dels Horts ante un caso de desahucio y que no 
cumplan con el Código de Buenas Prácticas, el Consistorio dejará de mantener 
relaciones comerciales con la entidad. El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels 
Horts cancelará sus cuentas y dejará de trabajar con todos los bancos que no 
cumplan con el codigo de buenas practicas y con aquellos que le quiten la casa 
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a una familia sin haber contestado antes a los requerimientos de la corporación 
local. 

Intervenen: 

El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular fa una explicació 
de la moció i del perquè d’aquesta urgència sobre l’aprovació d’un Decret Llei 
sobre els desnonaments de les persones que estiguin en risc de perdre casa 
seva en tema hipotecari. (Minut 72:37) 

 
El Sr. Alcalde comenta que quan el portaveu del PP diu que s’ha fet sense 
colors, i  es evident que s’ha fet sense el colors del PP espanyol perquè la 
moció que presenta el portaveu del  PP de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts se sembla molt poc al que aprovat el govern espanyol. (Minut 75:00) 

 
El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, diu que en aquest sentit 
estan en contra de la situació que s’està donat i a part de la mesura que s’ha 
pres avui que lògicament es tindran que modificar amb base als acords que es 
puguin arribar a nivell estatal es un pas que ells estan en la postura de votar a 
favor. (Minut 75:50) 

 
La Sr. Petronila Garcia del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, diu 
que votaran la moció perquè estan davant d’urgència social el mateix que 
estaven a l’any 2009 quan des del Grup d’Iniciativa Esquerra Unida en les 
Corts de Madrid ja es va presentar la reforma de la llei hipotecaria perquè ja es 
veia a venir el que passaria, fent una explicació del tema. (Minut 76:17) 
 
El Sr. Miquel Font, fa una explicació de les sol·licituds que es fan en aquesta 
moció a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.(Minut 79:39)  
 
El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular, agraeix el suport 
rebut (Minut 81:23) 
 
La Presidència posa a votació aquest punt i el Ple, per unanimitat de tot els 
seus membres presents acorda per unanimitat aprovar  la proposta d’acord 
transcrita a tots els efectes legals. 
 
 
El Sr. Alcalde posa a votació la segona moció d’urgència presentada pel Partit 
Socialista.(Minut 82:20) 

 
La Sra. Imma del grup municipal de Junts x Sant Vicenç, explica que  com a 
portaveu de l’equip de govern abans de votar la urgència diu que ells votaran 
que no, perquè no el consideren un punt urgent i explica els motius. (Minut 
82:55) 
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El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, fa referència als motius 
que explica la portaveu del govern. (Minut 85:50) 

 
La Sra. Imma del grup municipal de Junts x Sant Vicenç, li contesta dient que 
els únics que han retallat informació, han estat ells. Que mai hi havia hagut 
tantes comunicacions amb els treballadors com ara. (Minut 88:26) 

 
El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular, diu que ells estan 
disposats a comentar, parlar, arribar a un acord i que no veu bé el rebuig al 
decret ja que abans l’han votat a favor i que voldria participació de tots els 
grups de la sala, no només de l’equip de govern. (Minut 91:34) 

 
El Sr. Carles Cháfer del Partit Socialista de Catalunya, fa referència a unes 
instàncies presentades per ells. (Minut 92:18) 

 
El Sr. Jordi Soto del grup municipal de Junts x Sant Vicenç, li contesta dient 
que fa un any i escaig  hi ha un altre equip de govern i per tant un altre forma 
de treballar i que el regidor de RR.HH i  un equip de tècnics de la casa s’estan 
reunint contínuament amb els afectats amb aquest tema i altres temes. (Minut 
94:41) 
 
 
 
9.- Precs i preguntes 
 
Intervenen: 
 
 
Sr. Carles Cháfer felicita a l’alcalde i a la seva companya per la paternitat i 
maternitat. (Minut 97:13) 

 
Segueix dient que en l’últim ple es va preguntar perquè s’havia retirar 
l’ordenança de comerç i ara veuen que en aquest ple tampoc s’ha 
presentat.(Minut 97:34) 

 
Un altre tema de la Font del Llargarut a on han posat un lavabo una empresa 
de construccions del poble, volen saber si s’ha fet alguna obra o si no se’n fa 
cap i si de l’esmentat  lavabo es fa càrrec del manteniment l’Ajuntament o qui 
se’n fa.(Minut 98:28) 

 
Parla sobre el concert en la participació del correllengua amb el qual tots els 
membres van votar a favor, i que van veure en l’escenari del concert que hi 
havia unes pancartes amb unes sigles d’uns partits que es presentant a les 
eleccions i que no estan representats en aquest Ajuntament, volen saber que 
va passar. (Minut 99:25) 
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Sobre els despatxos que es van deixar i del canvi de panys... volen saber que 
va passar. (Minut 100:34) 

 
El Sr. Humbert Palafoll del grup municipal del Partit Popular, pregunta sobre la 
situació Font del Llargarut amb el carrer Tremp en el seu moment l’associació 
de veïns amb permís de l’Ajuntament van treure terra perquè pogués passar  
l’autobús i han passat el 14 anys i veuen que està caient el carrer amb el perill 
que suposa per als veïns i proposa que es prenguin mesures de seguretat. 
(Minut 101:26) 

 
Un altre tema sobre el bar Bon menjar,  sembla a ser que hi ha una normativa 
de l’any 80 que prohibeix l’obertura d’un restaurant en un polígon industrial i 
que en els propietaris no se’ls hi va dir res i ara només fan que rebre sancions, 
demana que se’ls hi doni una mica d’ànims.(Minut 104:06) 

 
El St. Carles Chafer del Partit dels Socialistes de Catalunya, s’escusa perquè 
ha de marxar. (Minut 108:10) 

 
El Sr. Carlos Gómez del Partit dels Socialistes de Catalunya, pregunta sobre un 
tema del ple anterior sobre la proposta que va fer un ciutadà del bus urbà, 
volen saber quines solucions s’estan donant des de l’equip de govern.(Minut 
108:19) 

 
Es passa a respondre a les preguntes  dels grups municipals: 

 
Respon el Sr. Josep Sagrista del grup municipal de Junts x Sant Vicenç, sobre 
l’ordenança de Comerç explica perquè no l’han pogut portar a l’aprovació en 
aquest Ple. (Minut 109:45) 

 
Sobre el lavabo de la Font del Llargarut la Sra. Petri García del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, explica el perquè d’aquesta instal·lació del 
lavabo portàtil. (Minut 110:23) 

 
La Sra. Imma Prat del grup municipal de Junts x sant Vicenç, contesta sobre 
les pancartes amb sigles sense representació a aquest Ajuntament que hi havia 
en el correllengua. (Minut 112:03) 

 
El Sr. Jaume Casanovas del grup municipal de Convergència i Unió, contesta 
al senyor Carlos Gómez sobre la proposta de l’autobús i que s’està avaluant la 
mateixa. (Minut 115:54) 
 
També contesta sobre el tema del carrer Tremp fent una explicació del tema 
dient que s’han fet les inspeccions pertinent i s’ha està buscant la solució més 
viable i tant aviat ho tingui ho traslladaran al ple. (Minut 116:34) 
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En referència al restaurant del polígon fa una explicació dient que ells el que 
fan es fer complir la normativa com a qualsevol ciutadà.(Minut 117:06) 

 
La Sra. Imma Prat contesta a la pregunta sobre les claus del pany de la porta 
del Molí dels Frares pel concert correllengua. (Minut 118:59) 

 
El Sr. Humberrt Palafoll del grup municipal del Partit Popular, dient que no li 
han de contestar a ell sinó a aquestes dues famílies que han obert el restaurant 
del polígon. (Minut 120:17) 

 
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament no pot canviar el Pla General Metropolità 
perquè no es l’Àrea Metropolitana (Minut 122:45). 

 
El Sr. Jaume Casanovas del grup municipal de Convergència i Unió, vol fer un 
aclariment sobre el tema del restaurant del polígon, dient que s’estan barrejant 
dues coses diferents, una és l’expedient d’infracció que té per no haver 
demanat el permís d’obres, i l’altre és la llicència d’activitats. (Minut 123:45). 

 
El Sr. Carlos Gómez pregunta si aquestes noves línies i nous horaris de 
l’autobús si s’està treballant amb això.(Minut 129:30) 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària accidental,     Vist i plau 
        L’alcalde, 
 
 
 
 
Cristina Gelabert i Oriol     Oriol Junqueras i Vies 


