
 

ACTA SUCCINTA DE SESSIÓ DE PLE
 

Número d'expedient: M111-2021-06 

 

Data:           30/06/2021 

Lloc:           Per mitjans telemàtics 

Hora inici:  17:27 

Hora Final: 22:53 

 

 

 

 

 
 

S'acorda per unanimitat que la reunió sigui celebrada a distància per mitjans telemàtics d'acord amb l'establert a l'article 46.3 de la Llei de Bases

de Règimen Local i a la Disposició Addicional Segona del Reglament orgànic municipal. Els assistents confirmen que troben que es pot constatar

la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, en el moment en què aquestes es produeixin, així com la interactivitat i

intercomunicació entre tothom en temps real.
 

Part resolutiva
 

     Intervencions
 
000. Recordatori de la commemoració del dia 5 de juny de 2021 com a dia mundial del medi ambient

 

Caràcter: Urgent: Convocatòria:

Ordinari No Primera

Hi assisteixen

President/a Lluïsa Moret i Sabidó

Tinents d'alcalde 1r - J. Ángel Carcelén Luján (PSC-CP)
2a - Salut González Martín (PSC-CP)
3r - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)
4a - Alba Martínez Vélez (SBeC-ECG)

Regidors/res César Antonio Thovar Pérez (PSC-CP)
Javier López Herranz (PSC-CP)
Antonia Barragán Prieto (PSC-CP)
Ascensión Domínguez Recio (PSC-CP)
Marc Aguilà Esteve (PSC-CP)
Cristina Muñoz Hernández (PSC-CP)
Francisco Javier Nicolás Nicolás (PSC-CP)
Miquel Salip i Serret (ERC-AM)
Rosa Mur i Petit (ERC-AM)
Jaume Sans i Margenet (ERC-AM)
Andrea Martínez García (ERC-AM)
Jordi Vilar i Salvador (ERC-AM)
Lluís Tejedor Fabregat (Cs)
Carles Campdepadrós García (Cs)
Daniel Martínez Redondo (SBeC-ECG)
Jorge Romero Gil (PODEM-EU i A)
Xavier Alejandre Casanova (PODEM-EU i A)
Olga Amalia Puertas Balcell (regidora no adscrita)

Secretari/ària Ramón López Heredia

S'incorporan més tard els següents regidors

Regidors/res Jordi Vilar i Salvador

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Regidors/res Elisabet Latorre Sendino
Jose Manuel Gonzalez Labrador

No hi assisteix
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El Dia Mundial del Medi Ambient es va acordar l'any 1972 per part de l'Assemblea General de Nacions Unides i es commemora cada 5 de

juny. La celebració d'aquest Dia s'ha anat convertint en un esdeveniment mundial per promoure la consciència sobre el medi ambient.

 

El Dia Mundial del Medi Ambient 2021 exigeix accions urgents per a retornar-li la vida als nostres ecosistemes danyats. Durant massa

temps, hem estat explotant i destruint els ecosistemes del nostre planeta. Cada tres segons, el món perd una superfície de bosc

equivalent a un camp de futbol i, tan sols en l'últim segle, hem destruït la meitat dels nostres aiguamolls. El 50% dels nostres esculls de

coral ja s'han perdut i per a 2050, podrien desaparèixer fins al 90%, fins i tot si l'escalfament global es limita a un augment d'1,5 °C.

 

L'aparició de la COVID-19 també ha demostrat com poden ser de desastroses les conseqüències de la pèrdua d'ecosistemes. En reduir

l'àrea d'hàbitat natural per als animals, hem creat les condicions ideals perquè els patògens, inclosos els coronavirus, es propaguin.

 

Davant aquest gran problema, el Dia Mundial del Medi Ambient 2021 se centra en la restauració d'ecosistemes amb el lema "Reimagina,

Recrea, Restaura".

 

La restauració dels ecosistemes és una tasca global d'una escala gegantesca. Significa reparar milers de milions d'hectàrees de terra,

perquè les persones tinguin accés a aliments, aigua potable i ocupacions. Significa aconseguir que tornin plantes i animals que avui

estan a la vora de l'extinció. Però també inclou les moltes petites accions que tots i totes podem realitzar, cada dia: conrear arbres,

reverdir les nostres ciutats, repoblar els nostres jardins amb espècies silvestres o netejar les escombraries dels rius i costes.

 

Aquest 5 de juny és també l'inici del Decenni de les Nacions Unides sobre la Restauració d'Ecosistemes (2021-2030), amb l'objectiu

global de reviure milers de milions d'hectàrees, des de boscos fins a terres de cultiu, des del cim de les muntanyes fins a les

profunditats de la mar.

 

Com ha dit el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, amb motiu de la commemoració d'aquest Dia Mundial "La ciència

ens diu que els pròxims deu anys són la nostra última oportunitat per a evitar una catàstrofe climàtica, revertir la mortífera marea de

contaminació i posar fi a la pèrdua d'espècies. Per això, comencem avui un nou decenni, en el qual per fi fem les paus amb la naturalesa

i aconseguim un futur millor per a totes i tots".
 

     Intervencions
 
000.bis.Recordatori de les víctimes de violència masclista.
 

     Intervencions
 
001 - Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2021-05
 

          
 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 22 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS
 
 

002. Donar compte de l'informe presentat per la Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, referent a les seves actuacions

dutes a terme durant l'any 2020.

     Intervencions
 
 

Número d'expedient PA/UO 094/2021/001

Atès que la Síndica Municipal de Greuges és un òrgan de caràcter unipersonal que complementa l'organització municipal i que té com a funció la

de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns /nes del municipi de Sant Boi de Llobregat, per a la qual cosa pot supervisar
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les activitats de l'Administració municipal;

 

Atès que segons l'article 84.2 del Reglament Orgànic Municipal, la Síndica Municipal de Greuges té com a deures, entre d'altres, el de comparèixer

davant del Ple de la Corporació quan sigui requerit a aquest efecte per donar compte de la seva actuació, així com emetre un informe anual sobre

la seva gestió per a la presentació davant del Ple;

 

Atès que segons l'article 31 del Reglament Municipal del Defensor  del Ciutadà, aprovat el 2 de maig de 2000 i vigent transitòriament d'acord amb

el Reglament Orgànic Municipal: "Anualment, en el transcurs del primer semestre, el Defensor del Ciutadà ha de presentar al Ple de l'Ajuntament

un informe de les seves actuacions. En aquest informe hi ha d'haver:

 

1. El nombre i tipus de queixes formulades i els expedients iniciats d'ofici.

 

2. El nombre de queixes rebutjades i les que s'estan tramitant i també les causes que les van originar. No ha de constar a l'informe les dades

personals que permetin la identificació pública de les persones interessades en el procés d'investigació. No obstant això, quan es consideri

necessari, s'hi pot incloure el nom d'aquells a qui es refereix l'article 22.

 

3. A l'informe haurà de constar un resum dels principals problemes o causes que, segons el seu parer, i com a síntesi de les queixes tramitades i

dels expedients iniciats d'ofici durant l'any, tingui pendent de resoldre la ciutat, amb propostes o suggeriments de solució.

 

4. Pot presentar, també, informes extraordinaris quan així ho demani la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció".

 

Atès que la Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat ha elaborat un informe de les seves actuacions realitzades al llarg de l'any

2020;
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

 

Es dona compte de l'informe presentat per la Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, referent a les seves actuacions dutes a

terme durant l'any 2020, amb el contingut legalment establert, de conformitat amb el que està previst al Reglament Orgànic Municipal.
 
 

003. Moció de rebuig a l'indult als polítics condemnats per sedició i malbaratament de fons públics pels fets esdevinguts a Catalunya

derivats del procés separatista.

     Intervencions
 
 

 

ESMENES:

 

El regidor ponent, Sr. Lluís Tejedor introdueix les dues esmenes al text de la moció següents:

 

- A la part expositiva afegir un paràgraf on s’informa de la concessió dels indults.

 

. A la part dispositiva, modificar l’acord primer en aquest sentit: on deia “no conceder los indultos” ha de dir: “revocar la decisión de conceder los

indultos”

 
 

 

 

 

VOTACIÓ:

 

Es rebutja per:

 

En contra: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
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PSC-CP11

ERC-AM4

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

A favor: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

004. Aprovació de la moció per a reclamar un servei d’atenció de qualitat i presencial al sector bancari 

     Intervencions
 
 

 

ESMENES:

 

El regidor ponent, Sr. Xavier Alejandre, a sol·licitud del grup municipal Sant Boi en Comú - En Comú Guanyem, introdueix aquesta esmena al text

de la moció:

 

A la part dispositiva inserir aquest punt, que passaria a ser tercer punt, i la resta queden numerats correlativament a aquest:

 

“Tercer. Instar el govern de la Generalitat a impulsar la regulació perquè les entitats financeres ofereixin uns serveis personalitzats mínims que

garanteixin la igualtat d'accés a totes les persones als serveis bancaris amb una atenció adequada a les seves necessitats i a tot el territori.”
 

Aquest any, els plans de tancament d’oficines bancàries s’ha accelerat arreu de l’Estat. Així, amb els tancaments que es preveuen durant el

transcurs de 2021, la xarxa bancària quedarà en nivells de 1977. En aquell moment però, cada oficina havia d’atendre potencialment a unes 1800

persones. Ara per ara, aquesta xifra augmenta fins a més de 2400.

 

Amb el tancament d’oficines, també es produeixen acomiadaments massius. Només aquest any, la banca preveu acomiadar més de 12.000

persones. En el cas de CaixaBank, mentre es planteja un agressiu ERO que pot deixar a més de 8000 famílies a l’atur, el seu president es puja el

sou: passa de cobrar 500.000 € l’any a 1.650.000 € l’any.

 

Així, el sector bancari que segons el Tribunal de Comptes ha rebut més de 120.000 milions d’euros de diner públic per rescatar les entitats de la

seva mala gestió, 13 anys després de l’esclat de la crisi, tanca oficines i acomiada massivament a les treballadores, mentre que els seus beneficis i

les primes que reben els consellers dels principals bancs no paren d’augmentar. Per això ha servit el diner públic regalat al sector bancari?

 

A Sant Boi en un any han tancat prop d’un terç de les oficines el darrer any, però si anem una mica més enrere, veiem com des de 2015 s’han

tancat la meitat de les oficines bancàries que hi havia a la nostra ciutat. Actualment, segons el Banc d’Espanya hi ha només 21 oficines obertes,

més d’un 40% concentrades a Vinyets Molí Vell.

 

Els bancs s’han convertit en un servei necessari i essencial pel nostre dia a dia. Necessitem un número de compte per cobrar la nòmina, la pensió

o l’atur, per pagar els rebuts de la llum o l’aigua, per adquirir un habitatge, etc. La seva atenció, per tant, hauria de correspondre a aquesta

necessitat, però la realitat és que el tancament d’oficines, juntament amb la reducció de personal, fan que el servei empitjori i que s’estableixin

franges per a l’atenció personal que en moltes ocasions arriben tant sols fins a les 11h. Actualment, amb el pretext del canvi d’usos de part de la

població respecte els productes bancaris s’estan retallant serveis i atenció, i imposant comissions vergonyants a aquelles persones que no es

desenvolupen adequadament en l’entorn digital i han de fer els tràmits presencialment.

 

S’ha imposat per tant un sistema que exclou a aquelles persones que no tenen capacitat per fer servir les noves tecnologies, que menysprea la

gent gran, que provoca enormes cues de persones grans esperant per a fer les seves gestions, desplaçaments innecessaris a causa del

tancament d’oficines i la degradació progressiva de l’atenció presencial i l’assessorament personalitzat.

 

Cal avançar en la creació d’una banca pública que garanteixi una gestió pública, democràtica i guiada per l’interès social, i no per les estratègies

abusives del sector bancari. La majoria de països tenen sistemes bancaris predominantment públics. En el nostre entorn, Alemania és un dels

països de la UE15 que té un sistema bancari públic més extens, una xarxa pública bancaria que consisteix en 11 bancs regionals, cadascun dels

quals està connectat a milers de caixes d’estalvi de propietat municipal. El seu objectiu és servir als interessos públics enlloc d’optimitzar els

beneficis privats.

 

En aquesta línia, la Nova Agenda del Consumidor desenvolupada en el Reial Decret Llei 1/2021 del 19 de gener, de protecció dels consumidors i

usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, subratlla la necessitat d’abordar les necessitats específiques de consumidors que,

per les seves característiques o circumstàncies, requereixin una major protecció per a garantir la presa de decisions en les relacions concretes de
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consum atenent als seus interessos. Entre aquestes necessitats i relacions es destaquen les següents: la necessitat de garantir tant l’assequibilitat

dels productes, béns i serveis, com la disponibilitat d’una informació clara, accessible i fàcil de gestionar; l’adopció d’un enfocament just i no

discriminatori en la transformació digital [...]. Sembla, però, que el sector bancari obvia l’aplicació d’aquesta normativa i obliga a realitzar tràmits de

forma telemàtica a tothom, sense atendre a les seves necessitats específiques.

 

Per tot l’esmentat, sol·licitem al ple de l’Ajuntament de Sant Boi l’adopció dels següents acords:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

Primer.- Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen a Sant Boi, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un

servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line, en compliment del

Reial Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

 

Segon.- Instar al Banc d’Espanya, organisme regulador competent del sistema financer a:

a)Prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el col·lectiu de persones grans, que no poden utilitzar els caixers automàtics ni internet

per fer les gestions bancàries de pagaments i gestió dels seus ingressos.

b)Controlar que els productes financers de les entitats bancàries no continguin publicitat enganyosa i que les exigeixi una informació transparent i

real sobre els serveis i productes que ofereixen.

 

Tercer.- Instar el govern de la Generalitat a impulsar la regulació perquè les entitats financeres ofereixin uns serveis personalitzats mínims que

garanteixin la igualtat d'accés a totes les persones als serveis bancaris amb una atenció adequada a les seves necessitats i a tot el territori.

 

Quart..- Desenvolupar una campanya informativa per tal de fer arribar un suport administratiu en aquelles reclamacions pel cobrament de

comissions clarament abusives per part de les entitats bancàries que operen a Sant Boi.

 

Cinquè.-  Instar el Govern de l’Estat a avançar en la creació d’una banca pública, al marge de les entitats privades que operen actualment, que

garanteixi una gestió pública, democràtica i guiada per l’interès social.

 

Sisè.- Traslladar aquests acords a la Marea Pensionista de Sant Boi, a les Associacions de Veïns i Veïnes de la ciutat, a CCOO Pensionistes, a la

Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat, al Ministeri d’Hisenda, al Ministeri de Consum i a totes les entitats que operen amb oficina

pròpia a Sant Boi.

 

Setè.- Fer difusió d’aquests acords als mitjans de comunicació públics municipals. ;

 

 

La present moció la subscriuen els grups municipals de Podem - Esquerra Unida i Sant Boi en Comú - En Comú Guanyem.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM4

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

005. Aprovació de la moció impulsada pel grup de suport “La Pública a Judici” en suport als tretze estudiants acusats de desordres

públics i danys per defensar la universitat pública. 
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     Intervencions
 
El 2 de març de 2017 es va produir una manifestació d’estudiants a Barcelona en el marc d’una vaga que reclamava al Govern la rebaixa del 30%

de les taxes universitàries i l’equiparació de preus de màster i de grau, d’acord amb una moció aprovada al Parlament l’abril del 2016.

 

Dos mesos més tard, entre el 8 i el 9 de maig del 2017, tres estudiants van ser detinguts i onze -detinguts inclosos- van haver de declarar davant

els Mossos d’Esquadra i la justícia. Aquestes detencions i citacions es van produir a inicis d’una setmana en la que estava convocada una altra

vaga estudiantil, també relacionada amb la rebaixa de les taxes universitàries.

 

Després de tres anys sense notícies, el 1 de juliol de 2020 Alerta Solidària (advocats defensors de les encausades) van donar a conèixer que la

Fiscalia demana 111 anys de presó per a 13 estudiants (8,5 anys per cada un d’ells) i 130.000 euros de multa, acusats de desordres públics i

danys.

 

El passat 3 i 4de juny va tenir lloc el judici oral, on la fiscalia va ratificar la sol·licitud de penes de presó. Un dels estudiants encausats és de Sant

Boi i quatre més són del Baix Llobregat. El fet que un dels encausats fos de la nostra ciutat va comportar, també, un posicionament a favor de la

seva absolució per part de la síndica de greuges local.

 

L’acusació d’aquests tretze estudiants està basada en un informe dels Mossos d’Esquadra amb imatges de poca qualitat de persones amb la cara

tapada que no permeten identificar a les persones acusades. En aquest informe també hi consten seguiments a alguns dels estudiants en el

transport públic, la universitat i fins i tot a la porta de casa seva. Més enllà dels seguiments, moltes de les identificacions dels estudiants encausats

es van fer a través de les xarxes socials i de la seva relació amb el moviment estudiantil, especialment amb el Sindicat d’Estudiants dels Països

Catalans (SEPC).

 

Les penes demanades a aquests estudiants són totalment desproporcionades i evidencien una persecució política i ideològica per tal de

desmobilitzar els estudiants en un curs de lluita constant.

 

Cal tenir en compte que gràcies a la reivindicació constant i la pressió del moviment estudiantil aquesta demanda va ser aprovada a principis de

juny de 2020, confirmant que la matrícula de graus i màsters de les universitats públiques són un 30% més barats el curs 2020-2021.

 

Per tot això, des del grup municipal d’Esquerra Republicana vehiculem la moció impulsada pel Grup de Suport “La Pública a Judici”, i proposem al

ple de l’Ajuntament de Sant Boi l’adopció dels següents ACORDS:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

PRIMER.- Mostrar el suport del nostre Ajuntament a les 13 persones encausades i exigir l’absolució de totes elles.

 

SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament a la persecució política i ideològica constant del moviment estudiantil.

 

TERCER.- Expressar el suport d’aquest Ajuntament a la lluita estudiantil per la defensa d’una universitat pública, universal i de qualitat.

 

QUART.- Comunicar aquests acords al web de l’Ajuntament, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Plataforma “La Pública a Judici”, a Alerta

Solidària (advocades del cas), i al Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.;

 

 

La present moció la subscriuen els grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Sant Boi en Comú - En Comú

Guanyem.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Vilar.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:
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A favor: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM5

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

En contra: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

ALCALDIA
 
 

006. Aprovació de la moció sobre mesures de reforç i reconeixement per garantir els drets de les víctimes de violència de gènere.

     Intervencions
 
 

 

ESMENES:

 

El regidor ponent, Sr. Carles Campdepadrós introdueix una esmena al text de la moció, en el sentit d'eliminar tot el que fa referència a l'aprovació

per part del Parlament de Catalunya d'una moció d'aquest tipus, atès que només n’havia aprovat el tràmit però després va ser rebutjada.
 

 

 

 

VOTACIÓ:

 

Es rebutja per:

 

En contra: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM5

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

A favor: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

007. Aprovació de la moció per crear un criteri de regularització de les despeses d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de

comunicació  

     Intervencions
 
La proposta té l'objectiu de fomentar la pluralitat informativa i protegir el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, contrastada,

respectuosa amb la igualtat de gènere i amb el periodisme de qualitat.

 

La regulació de les insercions en publicitat, té com a objectius reduir la desocupació del sector i fer costat a les pimes periodístiques per a afavorir

la pluralitat, així com facilitar la consolidació de pimes, mitjans comunitaris, cooperatives i entitats sense ànim de lucre que permetin desenvolupar

nous models de negoci. Sense perjudici de mantenir la necessària publicitat institucional en mitjans generalistes de més amplia tirada i abast.

 

S'ha de dir com antecedents que el pressupost municipal dels darrers anys, 2019 i 2020, es va fixar en 49.000 euros com despesa d'inserció de

publicitat institucional.

 

Per la seva banda en el pressupost declarat al portal de transparència de l'Ajuntament, en aquest apartat, apareixen com "contractes menors" la

suma de 59.021 euros més durant l'any 2019 i 35.186 euros més durant el segon trimestre del 2020. Complementant el pressupost d'inserció de

publicitat institucional i incrementant el pressupost inicial fixat i presentant una despesa total al voltant de 100.000 euros.
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Considerem necessària la transparència tant en saber el conjunt de partides destinades a la inserció de publicitat institucionals, anuncis i contingut

patrocinat públic de l'Ajuntament com en els criteris aplicats per la distribució en els diferents mitjans de la inserció d'aquesta publicitat.

 

Entenen a més que s'han d'afavorir i potenciar els mitjans digitals, per la seva sostenibilitat, respecte amb la natura i costos més assequibles,

sense perjudici de mantenir també la deguda presència en mitjans tradicionals en paper.

 

Entenen també que s'ha d'establir un àmbit territorial de col·laboració preferent.

 

I entenen que el control de la inserció de la publicitat institucional ha de ser a mans públiques i sense cap intermediació privada.
 
 

  
 

  

És proposen els següents ACORDS:
 

 

S'acorda:

 

1. Explicitar els criteris aplicats per la distribució en els diferents mitjans de la inserció de publicitat institucionals, anuncis i contingut patrocinat

públic de l'Ajuntament.

 

2. Afavorir i potenciar la transició cap al format digital. Afavorir els mitjans que es facin en format digital sobre els que utilitzen paper. El format

digital és molt més saludable i sostenible i respectuós amb la natura i a més té menys costos econòmics que el tradicional en paper. A més els

mitjans digitals tenen un creixent i alt volum de consum per part dels lectors de premsa.

 

3. Establir un àmbit territorial de col·laboració preferent. Hi haurà tres escales: local, comarcal i metropolitana, donant especial cobertura a l'escala

local i als mitjans santboians i/o de temàtica santboiana.

 

4. Transparència de com es gasten les partides destinades a la inserció de publicitat institucionals, anuncis i contingut patrocinat públic de

l'Ajuntament -incloent la partida d'inserció de publicitat, els contractes menors i pressupostos dels diferents departaments i serveis municipals

dedicats a la publicitat-.

 

5. No licitar a través d'una agència de mitjans de comunicació, entenem que aquesta alternativa externalitzaria les decisions sobre la inserció de

publicitat institucional i l'Ajuntament perdria control sobre els criteris a utilitzar en la mateixa.

 

La present moció la subscriuen els grups municipals Podem-EU i  PSC-CP.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenten de la sessió els regidors Sra. Ascensión Domínguez, Sr. Javier López i Sr. Jordi Vilar.

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 19 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP9

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG1

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

TERRITORI
 
 

008. Aprovació de la moció per aprovar la realització d'un estudi per proposar la classificació del sector Eucaliptus-Parc de Marianao

(Zona 21 de desenvolupament urbanístic opcional) en sòl no urbanitzable.

     Intervencions

8 / 23
Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14154575362242530705

http://videoactes.santboi.cat?pleno=20210630&punto=10


Número d'expedient M265/2021/000000

 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorporen a la sessió els regidors Sra. Ascensión Domínguez, Sr. Javier López i Sr. Jordi Vilar.

 

 

VOTACIÓ:

 

Es rebutja per:

 

En contra: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

SBeC-ECG2

 

A favor: 8 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

GESTIÓ ECONÒMICA
 
 

009. Aprovació del 2n expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  corresponent a l'exercici 2021.

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N846/U800/2021/000002

Atesa la necessitat de realitzar despeses les quals són necessàries i urgents i no poden ésser ajornades fins el proper exercici sense produir un

greu afebliment als interessos de la Corporació;

 

Atès l'establert a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual es contempla la possibilitat de tramitar

expedients de modificació de crèdits quan sigui

necessària la realització d'una despesa que es trobi en la situació abans esmentada i per a la qual no existeixi crèdit al pressupost de l 'Ajuntament

de Sant Boi de Llobregat , ó bé aquest sigui insuficient i excedeixi el nivell de vinculació jurídica ó bé perquè el crèdit consignat no és ampliable.

 

De l'estudi de les propostes de despesa presentades es conclou la necessitat de modificar el pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

corresponent a l'exercici 2021 per un import de

1.683.400,00 euros.

 

Vistos els informes que figuren a l'expedient i tenint en compte que la tramitació de l'expedient està ajustada als preceptes legals vigents, segons

l'establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el seu article 172 a 182, i el Reial Decret 500/1990 en els seus articles 34

i següents
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  22/06/2021 
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al

annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

 

FINANÇAMENT

 

Capítol                      Denominació                                         Import

 

IV                               Transferències Corrents                     21.000,00 - euros

VIII                             Romanent de tresoreria                      55.000,00 - euros

IX                                Passius Financers                          1.607.400,00 - euros

 

TOTAL FINANÇAMENT                                                  1.683.400,00 - euros

 

 

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

 

Capítol                      Denominació                                        Import

 

II                                 Despeses en Bens i Serveis             76.000,00 - euros

VI                               Inversions Reals                               1.607.400,00 - euros

 

TOTAL FINANÇAMENT                                                   1.683.400,00 - euros

 

 

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació aquest acord i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província

, durant el termini de 15 dies a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. En cas que no

es formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

SBeC-ECG2

 

En contra: 1 vot de la regidora no adscrita:

 

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 9 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5

Cs2

PODEM-EU i A2
 
 

GESTIÓ DELS RECURSOS PERSONALS
 
 

010. Modificació de la  Relació de Llocs de Treball

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N562/2021/000002

Vist l'expedient de modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació per l'any 2021;

 

Vista l'acta de la reunió de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, celebrada telemàticament el dia 21 d'abril

de 2021;
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Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Recursos Humans en data 27 de maig de 2021 que fa constar que les

modificacions proposades responen a criteris d'organització administrativa interna, amb l'objectiu d'adaptar els

recursos humans existents a les necessitats de l'organització;

 

Atès que l'examen del seu contingut i de la documentació annexa s'observa que la proposta presentada respon als

principis de racionalitat, economia i eficiència, s'adequa a l'orientació general de l'economia, i la despesa resultant no

excedeix els límits fixats amb caràcter general, d'acord amb el que preveu l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les bases del règim local.

 

Atès el que disposen els articles 29 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del

personal al servei de les entitats locals i l'article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el

Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i d'altra normativa d'aplicació.
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball i Plantilla de la Corporació aplicant els canvis especificats a continuació:

 

- El lloc de Tècnic/a Auxiliar de Prospecció Empresarial, amb codi de lloc 422, nivell 8P,  passa a ser una nova dotació del lloc amb codi 419 de

Tècnic/a Auxiliar d’Ocupació, nivell 10.

- El llocs de Treballador/a Social, amb codi de dotació 114 i nivell 12, i d’Educador/a Social, amb codi de dotació 115 i nivell 12, incrementen la

seva valoració, creant-se un nivell salarial intermedi entre els actuals nivells 12 i 13 (nivell 12 de treballadors/es i educadors/es socials).

 

SEGON.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenten de la sessió els regidors Sr. Jordi Vilar i Sra. Andrea Martínez.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

Cs2

SBeC-ECG2

 

Abstencions: 6 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM3

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

011. Aprovació de les esmenes al text de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat 2020-2023 aprovat pel Ple municipal el 30 de desembre de 2020, d'acord amb el requeriment del Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya

     Intervencions
 
El 30 de novembre de 2020 els sindicats UGT i SPL van signar l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi

2020-2023  que va ser aprovat  pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 30 de desembre de 2020;
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D’acord amb el que preveu l’article 38.6 del Reial Decret Llei 5/2015,  de 30 d'octubre,  pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic,  aquest Acord va ser remés al Departament de Treball de la Generalitat  de Catalunya  el 25 de gener de 2021;

 

Aquest Departament en data 17 de maig de 2021 un cop revisat el text de l'Acord de de condicions de treball esmentat, va requerir a aquest

Ajuntament per corregir els defectes assenyalats a alguns dels seus articles;

 

El 2 de juny de 2021 reunida  la Mesa General de Negociació del personal funcionari  els sindicats UGT i SPL ,signants de l'Acord,  van aprovar les

esmenes següents, d'acord amb el requeriment esmentat:

 

"Primer.  S’incorpora  al final de l’article 1.4 de l’Acord de condicions de treball,  els efectes de la denúncia d’aquest text amb el detall següent:

 

"Aquest  Acord s'entén prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l'oportuna denúncia en el termini de preavís de dos

mesos respecte a la data en que finalitzi la seva vigència.

 

Quant a la negociació, podrà ser total o parcial en funció de les propostes plantejades per les parts.

 

Denunciat el present Acord, en el termini  aquest s'entendrà prorrogat en la seva integritat durant tot el temps que duri el procés de negociació.”

 

Segon:

 

1.S’esmena quan diu “la Llei 7/2007, del text refós de l’Estatut Bàsic de L’Empleat Públic (TREBEP) per “el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30

d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  Públic (TREBEP) en:

 

a)En el 4t paràgraf de l’article 3.7.3. Selecció (pag 26)

b)En l’apartat a) de l’article 4.1. Sou base (pag.30)

c)En el 1r paràgraf de  l’article 7.6 Règim disciplinari (pag. 51)

 

2.Es recull de manera concreta i íntegra la denominació de les normes que apareixen el segon paràgraf de l’article 7.6.7. (Pàg. 55)

 

(...) i en concret, pel Decret Legislatiu 1/1997 de  31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de diversos textos legals

vigents a Catalunya en matèria de funció pública,  el Decret 243/1995  de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la

funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, subsidiàriament, pel Decret 214/1990  de 30 de juliol,  pel  qual s’aprova el

Reglament del personal al servei de les entitats locals en relació a les especificitats que afectin al mon local."

 

 Vist l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que les

Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes.

 

Vist l'article 38.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  Públic

(TREBEP)
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Primer.- Aprovar la rectificació d'errors materials i esmenes al text de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de

Sant Boi de Llobregat 2020-2023 aprovat pel Ple municipal el 30 de desembre de 2020,  d'acord amb el requeriment efectuat pel Departament de

Treball i Afers Socials i Famílies en data 17 de maig de 2021 en el sentit que consta a continuació:

 

1. Afegir al final de l’article 1.4 de l’Acord de condicions de treball,  els efectes de la denúncia d’aquest text amb el detall següent:

 

"Aquest  Acord s'entén prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l'oportuna denúncia en el termini de preavís de dos

mesos respecte a la data en que finalitzi la seva vigència.

 

Quant a la negociació, podrà ser total o parcial en funció de les propostes plantejades per les parts.

 

Denunciat el present Acord, en el termini  aquest s'entendrà prorrogat en la seva integritat durant tot el temps que duri el procés de negociació.”
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2. Rectificar en els articles següents la referència a “la Llei 7/2007, del text refós de l’Estatut Bàsic de L’Empleat Públic (TREBEP) on  ha de dir:

“el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  Públic (TREBEP):

 

a)En el 4t paràgraf de l’article 3.7.3. Selecció (pag 26)

b)En l’apartat a) de l’article 4.1. Sou base (pag.30)

c)En el 1r paràgraf de  l’article 7.6 Règim disciplinari (pag. 51)

 

3. Substituir les referències normatives que consten en el segon paràgraf de l’article 7.6.7. (Pàg. 55)  per recollir de manera concreta i íntegra

aquestes referències normatives en el sentit següent: 

 

"(...) i en concret, pel Decret Legislatiu 1/1997 de  31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de diversos textos legals

vigents a Catalunya en matèria de funció pública,  el Decret 243/1995  de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la

funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, subsidiàriament, pel Decret 214/1990  de 30 de juliol,  pel  qual s’aprova el

Reglament del personal al servei de les entitats locals en relació a les especificitats que afectin al mon local."

 

Segon.- Remetre aquest acord al Departament de Treball,  Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el document

adjunt on consta el text íntegre de l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2020-2023,

amb les rectificacions aprovades introduïdes, mitjançant  la plataforma REGCON per al  Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords

Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Andrea Martínez.

 

S’absenta de la sessió la regidora Sra. Ascensión Domínguez.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 16 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP10

ERC-AM4

SBeC-ECG2

 

En contra: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

PODEM-EU i A2

 

Abstencions: 3 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

Cs2

Reg. no adsc.1
 
 

012. Aprovació de l'Acord sobre la regulació del teletreball a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat elaborat  per la Comissió

d'Organització en el treball i aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes el 17 de març de 2021.

     Intervencions
 
El Ple municipal celebrat en data 30 de desembre de 2020 va aprovar l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i el Conveni

col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per als anys 2019-2023, que van establir al seu article 2.3 relatiu a les

noves modalitats de prestació del servei: Teletreball , que durant la seva vigència s'estudiarien mecanismes per regular l'aplicació del Teletreball

en aquells col·lectius on sigui possible;

 

El Teletreball és la modalitat de prestació de serveis a distància en la que el contingut competencial de lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre

que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l'Administració, mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i la

comunicació.
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El Teletreball té com a finalitat aconseguir una major eficàcia en la prestació dels serveis, dotant d'una major flexibilitat l'organització del treball,

contribuint a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i millorant la sostenibilitat mediambiental. En aquesta modalitat de prestació del

servei, que tindrà caràcter voluntari per a l'empleat/da públic/a, quedaran garantides les condicions exigides en matèria de riscos laborals,

seguretat social, privacitat i protecció i confidencialitat de les dades i de representació col·lectiva.

 

El primer referent normatiu regulador de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball el trobem a l’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball,

de 16 de juliol de 2002 que contempla, en un marc general de regulació, la següent definició del teletreball encara avui compartida: “El teletreball

és una forma d'organització i/o de realització del treball utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d'un contracte o d'una relació de treball

en la qual, un treball que podria ser realitzat igualment en locals de l'empresa, es realitza fora d'aquests locals de forma regular."

 

L’article  14  del  Real  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,

estableix dins dels drets de caràcter individual dels empleats públics, en correspondència amb la seva naturalesa jurídica de la seva relació de

servei, el dret a l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

 

El Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les administracions públiques i de recursos

humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, va incorporar l'article 47 bis en el Real  Decret

Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP) amb

caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, aplicable tant al personal funcionari com al personal laboral.

 

Aquest nou article 47 bis del TREBEP estableix un marc general de definició i de regulació del teletreball a les administracions públiques amb dos

eixos vertebradors que s'hauran de fer compatibles: el teletreball com a mesura pròpiament organitzativa del treball en el marc de la potestat

d'autooorganització de cada administració i la voluntarietat en què haurà de ser oferta i assumida per l'empleat/da públic/a.

 

L'article 47 bis del TREBEP defineix el teletreball a les administracions públiques essencialment amb els següents trets:

 

a) es realitzarà sempre i quan les necessitats de servei ho permetin;

b) es realitzarà amb caràcter voluntari i amb prèvia autorització;

c) es realitzarà de forma compatible amb el treball presencial;

d) es garantirà els mateixos drets i deures individuals i col·lectius del personal;

e) i haurà de contribuir a una millora organitzativa del treball a través de la identificació dels objectius i de l'avaluació del seu compliment.

 

No obstant això, el Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, deixa un gran espai negociador i regulador que haurà d'encaixar-se primerament

en els acords de negociació col·lectiva, en els convenis col·lectius i acords de condicions de treball, i, posteriorment, en ulteriors reglaments de

desenvolupament de la normativa bàsica, els quals resultaran instruments especialment idonis per tal que els ajuntaments, en l'exercici de la

potestat d'autoorganització i la potestat reglamentària, i dins d'aquest marc legal bàsic, i del marc regulador autonòmic de desenvolupament,

puguin, primer negociar, i després regular el teletreball en el àmbit de les seves organitzacions;

 

En aquest sentit, el mateix DECRET 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal

al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms en clarifica els seus fonaments:

 

“A les administracions públiques, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball constitueix un instrument per reforçar l'orientació del treball

als resultats, que alhora permet superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l'autonomia dels servidors públics,

elements decisius amb  vista  a  incrementar  els  nivells  de  motivació  i,  conseqüentment,  el rendiment i la productivitat. El teletreball, com a

mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes de captació i retenció del talent a l'organització.”

 

“L'optimització del temps de treball, a banda de tenir un efecte positiu en la productivitat, genera més satisfacció en el personal, atesa la

disponibilitat de temps que comporta, i aquesta major satisfacció reverteix en l'organització en termes  de  major  implicació. Finalment,  però  no

menys  important, la implementació d'aquesta forma d'organització del treball contribueix clarament als objectius en matèria de canvi climàtic i

qualitat de l'aire, en tant que facilita un model de mobilitat sostenible amb una clara reducció del nombre de desplaçaments, dels costos afegits i

del consum energètic, i evita l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i d'altres contaminats com les partícules i, alhora que redueix el nivell de

soroll dels nostres pobles i ciutats. La prevenció dels riscos d'accidents laborals, així com una millor accessibilitat per a les persones amb mobilitat

reduïda, són també beneficis derivats d'aquesta mobilitat més sostenible. Així mateix, el teletreball contribueix a impulsar decididament

l'Administració electrònica, innovadora i digital”.

 

Tant la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 4, com el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya, en el seu article 8, atribueix a les administracions locals l'exercici de la potestat

reglamentària i d'autoorganització.

 

D'acord amb aquest marc legal i d'acord amb l'article 47 bis apartat 2, l'article 36.3 del TRBEP i així mateix, amb el que preveu l'article 3.2, de

l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per

als anys 2019-2023, la Comissió de l'Organització del Treball va elaborar una regulació sobre el Teletreball per al personal municipal, i  la Mesa

General de Negociació de Matèries Comunes en data 17 de març de 2021 va aprovar l'Acord sobre la regulació del Teletreball a l'Ajuntament de

Sant Boi de Llobregat;
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El Teletreball estava incorporat també com una acció a dur a terme al primer Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament (2011) i al segon Pla d'Igualtat

intern (2017) encara vigent. Es contempla com una acció que, implantada correctament, pot afavorir la igualtat entre dones i homes en l'àmbit

laboral;

 

Aquest Acord sobre la regulació del Teletreball serà d'aplicació al personal funcionari, laboral i indefinit no fix inclòs a l'àmbit subjectiu de l'acord de

condicions i/o conveni col·lectiu i d'acord amb els requisits establerts al mateix;

 

D'acord amb el que preveu l'article 38.3  del TREBEP, és necessari que l'Acord sobre la regulació del teletreballl a l'Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat aprovat i ratificat pels òrgans de negociació esmentats es sotmeti a l'aprovació expressa i formal d'aquest Ple, per la seva validesa i

eficàcia i que s'adjuntarà com annex 1 a l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i al Conveni col·lectiu del personal laboral de

l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per als anys 2019-2023.
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l’Acord sobre la regulació del teletreball a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, desenvolupat elaborat per la Comissió

d'Organització en el treball i aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes el 17 de març de 2021, Aquest Acord s'adjuntarà

com a annex 1 a l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i al Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat per als anys 2019-2023.

 

SEGON.- Notificar el present acord a les organitzacions sindicals representades en la Mesa General de Negociació de Matèries comunes d’aquest

Ajuntament.

 

TERCER.- Donar la difusió oportuna de l’Acord aprovat per al coneixement general del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació i ordenar la

publicació de l'Acord aprovat en la forma prevista a l'article 38.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós

de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i als efectes previstos a l'article 90 apartats 2 i 3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,

pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorporen a la sessió els regidors Sra. Ascensión Domínguez i Sr. Jordi Vilar.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

Cs2

SBeC-ECG2

 

Abstencions: 8 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

013. Aprovació de l'Acord sobre el Pla de Carrera Professional Horitzontal a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat elaborat per la

Comissió d'Organització en el treball i aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes el 5 de maig de 2021,
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     Intervencions
 
El Ple municipal celebrat en data 30 de desembre de 2020 va aprovar l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i el Conveni

col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per als anys 2019-2023, que van establir al seu article 4.3 relatiu al Pla de

carrera, que durant la vigència del citat acord i conveni es durà a terme el desenvolupament d'un Pla de Carrera Professional Horitzontal, d'acord

amb els següents criteris:

 

-"Els destinataris seran tot el personal funcionari de carrera o interí per vacant, personal laboral fix i personal laboral indefinit no fix.

 

-L’aplicació de la carrera professional es farà per grups funcionals, que s’establiran dins de la comissió d’Organització en el Treball.

 

-La carrera professional serà per tots els col·lectius però en base a grup funcional poden haver-hi diferències d’aplicació, sempre respectant

l’essència del model que s’acordi.

 

-S’establiran els graus per l’assoliment de la carrera professional, i cada grau estarà vinculat amb un increment econòmic.

 

- La carrera professional que es pacti tindrà un caràcter retroactiu: quan aquesta s’iniciï per a un grup professional concret i per una única vegada,

en base a l'antiguitat ja s'adscriurà a cada persona al seu grau pertinent, i li serà abonada la quantitat econòmica corresponent en base al tram on

quedi situada. Des del moment d’aplicació en endavant s’aplicarà el sistema de carrera per passar de grau.

 

-En  la carrera professional horitzontal s’establiran criteris objectius per avaluar el rendiment.”

 

La carrera professional horitzontal consisteix en la progressió de grau, categoria , esglaó o altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar

de lloc de treball, en funció dels factors i mèrits determinats per l'administració. No es produeix cap alteració en les funcions que porta a terme

l'empleat/da sinó que únicament es modifiquen els drets derivats del desenvolupament de les seves funcions, sense passar per proves selectives,

ja que la carrera professional horitzontal fa referència al propi empleat/da i la seva pròpia activitat;

 

El sistema de carrera professional es defineix al document adjunt, com una eina per transformar l'administració, millorar organitzativament i donar

sentit a la prestació de serveis i a la pràctica professional de les persones que hi treballen.

 

La carrera professional horitzontal complementa les altres alternatives de carrera professional també recollides en l'Acord de condicions de treball

del personal funcionari i el conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2019-2023 en els seus articles 3.7 i 3.4.2, com

són l'encàrrec de funcions, la provisió de llocs de treball, la promoció interna, la lliure designació i el sistema de valoració de llocs de treball,

respectivament. Així com tots aquests suposen un canvi significatiu de les funcions i responsabilitats a desenvolupar, la carrera professional

horitzontal es que fa és obrir la possibilitat d'avançar, professional i retributivament sense necessitat de canviar de lloc de treball com a

reconeixement al rendiment i trajectòria professional, a la qualitat dels treballs realitzats, a la conducta i actuació professional , al desenvolupament

professional i a la assistència al lloc de treball;

 

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP),

reconeix expressament per primera vegada el dret dels empleats/des públics/ques a la progressió dins la carrera professional segons els principis

constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació,

 

El seu article 16 estableix el concepte, principis i modalitats de la carrera professional dels funcionaris de carrera, definint quatre modalitats: carrera

horitzontal, carrera vertical, promoció interna vertical i promoció interna horitzontal;

 

D'acord amb la previsió d'aquest article, en relació al que preveuen els articles 17 i 20 del mateix TREBEP sobre el marc regulador del sistema de

carrera horitzontal i l'avaluació de l'acompliment:;

 

Atès que la Comissió d'Organització en el treball va ser la encarregada de dura a terme el desenvolupament d'aquest sistema de carrera

professional en els termes establerts en l'article 4.3 de l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i el Conveni col·lectiu del personal

laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per als anys 2019-2023 esmentat, i que l'acord corresponent ha estat ratificat en el marc de la

Mesa General de Negociació de Matèries Comunes en la sessió de data 5 de maig de 2021, d'acord amb el que preveu l'article 3.2 de l'Acord de

condicions de treball del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral esmentats, així com l'article 36.3 del TREBEP;

 

D'acord amb el que preveu l'article 38.3  del TREBEP, és necessari que l'Acord sobre el Pla de Carrera Professional Horitzontal a l'Ajuntament de

Sant Boi de Llobregat aprovat i ratificat pels òrgans de negociació esmentats es sotmeti a l'aprovació expressa i formal d'aquest Ple, per la seva

validesa i eficàcia i que s'adjuntarà com annex 2 a l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i al Conveni col·lectiu del personal

laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per als anys 2019-2023.
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D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l’Acord sobre el Pla de Carrera Professional Horitzontal a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat desenvolupat i acordat per la

Comissió d'Organització en el treball i ratificat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes el 5 de maig de 2021, Aquest Acord

s'adjuntarà  com a annex 2 a l'Acord de condicions de Treball del personal funcionari  i al Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de

Sant Boi de Llobregat per als anys 2019-2023.

 

SEGON.- Notificar el present acord a les organitzacions sindicals representades en la Mesa General de Negociació de Matèries comunes d’aquest

Ajuntament.

 

TERCER.- Donar la difusió oportuna de l’Acord assolit per al coneixement general del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació i ordenar la

publicació de l'Acord aprovat en la forma prevista a l'article 38.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós

de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i als efectes previstos a l'article 90 apartats 2 i 3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,

pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

Cs2

SBeC-ECG2

 

Abstencions: 8 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 

INCIDÈNCIES:

 

Es debaten conjuntament els punts 14 i 15 de l’ordre del dia.
 
 

014. Aprovació de l'esmena de l'errada material del Plec de clàusules tècniques per al subministrament, instal.lació, posada en marxa i

manteniment de la xarxa de dades per a una ciutat intel.ligent, connectada i segura aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter

Ordinari, celebrada el dia 29/04/2021

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N801/2020/000358

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 29 d'abril de 2021 va aprovar l'expedient de contractació, el plec de

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació de

subministrament, instl.lació, posada en marxa i manteniment de la xarxa de dades per a una ciutat intel.ligent, connectada i segura, mitjançant

procediment obert i tramitació subjecta a regulació harmonitzada.

 

Atès que s'ha detectat errada material al plec de prescripcions tècniques.

 

Aquest projecte està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Pluriregional

d'Espanya FEDER 2014-2020.

 

Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), sobre el contingut de l'expedient de
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contractació.

 

Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.

 

Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars.

 

Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars.

 

Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert.

 

Articles 44.1 lletra a) i 50 de la LCSP, sobre el recurs especial en matèria de contractació.

 

Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.

 

Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de contractant.

 

Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació en les entitats locals.

 

Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació pública en les entitats locals.

 

Article 174, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, pel que fa a

la despesa plurianual.
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Aprovar la rectificació del Plec de prescripcions tècniques particulars per al subministrament, instal.lació, posada en marxa i manteniment de la

xarxa de dades per a una ciutat intel.ligent, connectada i segura  de les errades materials següents:

 

Modificació de la taula de la pàgina 17 del citat plec amb l'encapçalament "A continuació s’indiquen els requisits mínims de capacitats

tecnològiques de cadascun dels firewalls a subministrar:"

 

On diu:

 

Requisit                                                                                               -> Valor mínim

IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP)          -> 36 / 36 / 27 Gbps

IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP)          -> 36 / 36 / 27 Gbps

Firewall Latency (64-byte UDP Packets)                                 -> 2 s

Firewall Throughput (Packets Per Second)                            -> 40.5 Mpps

Concurrent Sessions (TCP)                                                          -> 8 Million

New Sessions/Second (TCP)                                                     -> 450.000

Firewall Policies                                                                               -> 10.000

IPSec VPN Throughput (512 byte Packets)                           -> 20 Gbps

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels                             -> 2.000

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels                                    -> 50.000

SSL-VPN Throughput                                                                     ->7 Gbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum)  -> 10.000

IPS Throughput                                                                                 -> 8 Gbps

CAPWAP Throughput (HTTP 64K)                                            -> 18 Gbps

Virtual Domains (Default / Maximum)                                        -> 10 / 10

 

Ha de dir:

 

Requisit                                                                                                -> Valor mínim

IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP)           -> 4,6 Gbps

IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP)           -> 4,6 Gbps
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Firewall Latency                                                                                -> 20 s

Concurrent Sessions (TCP)                                                           -> 1.000.000

New Sessions/Second (TCP)                                                      -> 55.000

Firewall Policies                                                                                -> 10.000

IPSec VPN Throughput (512 byte Packets)                             -> 2,5 Gbps

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels                               -> 4.000

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels                                     -> 1.024

SSL-VPN Throughput                                                                      -> 2.5 Gbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum)   -> 200

Virtual Domains (Maximum)                                                           -> 6
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

PODEM-EU i A2
 
 

015. Aprovació de l'esmena de l'errada material del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del

subministrament, instal.lació, posada en marxa i manteniment de la xarxa de dades per a una ciutat intel.ligent, connectada i segura

aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 29/04/2021

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N801/2020/000358

Atès que el Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 29 d'abril de 2021 va aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives

particulars i el plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació de subministrament, instal.lació, posada

en marxa i manteniment de la xarxa de dades per a una ciutat intel.ligent, connectada i segura, mitjançant procediment obert i tramitació subjecta a

regulació harmonitzada.

 

Atès que s'ha detectat errada material al plec de clàusules administratives particulars.

 

Aquest projecte està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Pluriregional

d'Espanya FEDER 2014-2020.

 

Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), sobre el contingut de l'expedient de

contractació.

 

Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.

 

Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars.

 

Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars.

 

Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació en les entitats locals.

 

Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació pública en les entitats locals.

 

Article 174, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, pel que fa a

la despesa plurianual.
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Article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Primer: Aprovar la rectificació del Plec de clàusules administratives particulars per al subministrament, instal.lació, posada en marxa i manteniment

de la xarxa de dades per a una ciutat intel.ligent, connectada i segura de les errades materials següents:

 

Rectificació 1: Modificació de la taula que es troba a la pàgina 22 del citat plec.

 

On diu:

 

IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) -> 36 / 36 / 27 Gbps

IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) -> 36 / 36 / 27 Gbps

Firewall Latency (64-byte UDP Packets) -> 2 s

Firewall Throughput (Packets Per Second) -> 40.5 Mpps

Concurrent Sessions (TCP) -> 8 Million

New Sessions/Second (TCP) -> 450.000

Firewall Policies -> 10.000

IPSec VPN Throughput (512 byte Packets) -> 20 Gbps

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 2.000

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 50.000

SSL-VPN Throughput ->7 Gbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) -> 10.000

IPS Throughput -> 8 Gbps

CAPWAP Throughput (HTTP 64K) -> 18 Gbps

Virtual Domains (Default / Maximum) -> 10 / 10

 

Ha de:

 

IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) -> 4,6 Gbps

IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) -> 4,6 Gbps

Firewall Latency -> 20 s

Concurrent Sessions (TCP) -> 1.000.000

New Sessions/Second (TCP) -> 55.000

Firewall Policies -> 10.000

IPSec VPN Throughput (512 byte Packets) -> 2,5 Gbps

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 4.000

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 1.024

SSL-VPN Throughput -> 2.5 Gbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) -> 200

Virtual Domains (Maximum) -> 6

 

Rectificació 2: Modificació de la setena taula de l'annex VI que es troba a la pàgina 71 del citat plec.

 

On diu:

 

IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) -> 36 / 36 / 27 Gbps

IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) -> 36 / 36 / 27 Gbps

Firewall Latency (64-byte UDP Packets) -> 2 s

Firewall Throughput (Packets Per Second) -> 40.5 Mpps

Concurrent Sessions (TCP) -> 8 Million

New Sessions/Second (TCP) -> 450.000

Firewall Policies -> 10.000

IPSec VPN Throughput (512 byte Packets) -> 20 Gbps

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 2.000
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Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 50.000

SSL-VPN Throughput ->7 Gbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) -> 10.000

IPS Throughput -> 8 Gbps

CAPWAP Throughput (HTTP 64K) -> 18 Gbps

Virtual Domains (Default / Maximum) -> 10 / 10

 

Ha de:

 

IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) -> 4,6 Gbps

IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) -> 4,6 Gbps

Firewall Latency -> 20 s

Concurrent Sessions (TCP) -> 1.000.000

New Sessions/Second (TCP) -> 55.000

Firewall Policies -> 10.000

IPSec VPN Throughput (512 byte Packets) -> 2,5 Gbps

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 4.000

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels -> 1.024

SSL-VPN Throughput -> 2.5 Gbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) -> 200

Virtual Domains (Maximum) -> 6

 

 

Segon: Publicar aquest acord al Perfil del Contractant.
 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

PODEM-EU i A2
 
 

IGUALTAT I DRETS SOCIALS
 
 

016. Pròrroga del contracte del Servei d'Atenció Domiciliària adjudicat a SUARA SERVEIS SCCL 

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N807/U224/2019/000001

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2019, el plec de clàusules

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del Servei d'Atenció

Domiciliària, mitjançant procediment obert i tramitació subjecte a regulació harmonitzada.

 

En sessió de data 25 de juny de 2020, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar l'adjudicació del contracte del Servei d'Atenció

Domiciliària, a l'empresa Suara Serveis, SCCL per un període d'un any a partir del 28 de juliol de 2020, per un import màxim de 3.168.230,64 euros

(IVA exclòs), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada.

 

Atesa la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que fa referència al termini del contracte i pròrrogues, i que estableix la

possibilitat de prorrogar aquest contracte per 4 anualitats.

 

Atès que amb data 28 de juliol de 2020 es va signar el contracte amb durada d'un any.
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Vist l'informe tècnic favorable emès en data 26 de maig de  2021 per la Cap de Servei serveis socials, infància, adolescència i família , atès que

s'ha comprovat que la prestació del servei ha estat satisfactòria i d'acord amb les condicions del contracte.
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  15/06/2021 
 

  

Clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars, sobre termini del contracte i pròrrogues.

 

Article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), sobre el termini de durada dels contractes i

d'execució de la prestació.
 

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del Servei d'Atenció Domiciliària, adjudicat a l’empresa SUARA SERVEIS SCCL  amb CIF F-17444225,

fins el 27 de juliol de 2022.

 

Segon.-  Aprovar la disposició de la despesa per al Servei d'Atenció Domiciliària per un import total màxim de tres milions tres-cents cinquanta-tres

mil tres-cents trenta-tres euros amb trenta-dos cèntims (3.353.333,32 euros) exempts d'IVA, que aniràn a càrrec de les aplicacions pressupostàries

següents:

 

980 23103 22789 SAD social

 

Exercici 2021: 173.996,89 €

Exercici 2022: 171.003,11 €

 

980 23103 22799 SAD dependència

 

Exercici 2021: 1.180.484,11 €

Exercici 2022: 1.827.849,21 €

 

Aquesta pròrroga té caràcter plurianual d’acord amb l'article 174 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial

Decret 2/2004, de 5 de març, El crèdit necessari per atendre el pagament s’imputarà a les aplicacions pressupostàries 980 23103 22789 “SAD

social” i 980 23103 22799 “SAD dependència” del pressupost de despeses d’aquest Ajuntament per a l’any 2021 i la resta de l’import a les

aplicacions pressupostàries dels successius exercicis que es consignin.

 

Tercer: Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la pròrroga del contracte.

 

Quart: Facultar el Tinent d'Alcalde de l'Area d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora, Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández , perquè en nom i

representació de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga del contracte en document administratiu.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

Cs2

SBeC-ECG2

 

En contra: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

PODEM-EU i A2

 

Abstencions: 6 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
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ERC-AM5

Reg. no adsc.1
 

 

Part de Control
 

     Intervencions
 
Precs i Preguntes
 

Donar compte de decrets
 

Comunicacions de l'alcaldia
 

Donar compte dels informes
 
 

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidència clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza la secretaria de la corporació.
 

23 / 23
Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14154575362242530705

http://videoactes.santboi.cat?pleno=20210630&punto=19

