
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 16 de gener de 2020
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de Plens de Casa de la Vila

De conformitat amb l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, reformada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en 
concordança amb l’article 98  b) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, us convoco, per indicació de l’alcalde, a la sessió ordinària  
del Ple Municipal de l’Ajuntament, que es farà el 16 de gener de 2020, a les 
19:00 h, en primera convocatòria, a la sala de Plens de la casa consistorial.

Si  no  hi  ha  el  quòrum  de  constitució  necessari,  aquesta  sessió  queda 
convocada automàticament per segona vegada 48 hores després (art. 40 del 
ROM).

Ordre del dia:

1.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

1.0.1  Acceptació  del  càrrec  de  regidor  del  Grup  Municipal  de  JuntsxSant 
Vicenç. (M1062020000001)

2.0.0 Aprovació de l'acta de Ple de la sessió anterior

2.0.1 Aprovació de l'acta de Ple ordinari de data 19 de desembre de 2019.

3.0.0 DESPAXT OFICIAL

3.0.1 Donar compte del  decret  2019LLDR001805 de data 12 de desembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal per durada determinada a la senyora MAPM per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT. (G0232019000242)

3.0.2 Donar compte del  decret  2019LLDR001812 de data 13 de desembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal amb caràcter de màxima urgència per durada determinada a temps 
complert de la senyora YMB per substitució d'una treballadora en situació de 
baixa d'IT. (G0232019000243)



3.0.3 Donar compte del decret 2019LLDR001813 de data 13 de desembre, de 
suspendre la celebració de la Junta de Govern Local corresponents al 26 de 
desembre de 2019 i  avocar  en favor  de l'Alcaldia  o si  s'escau als  alcaldes 
accidentals  les  competències  delegades  a  la  Junta  de  Govern  Local. 
(M1252019000041)

3.0.4 Donar compte del  decret  2019LLDR001820 de data 16 de desembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal amb caràcter de màxima urgència a temps complert de la senyora 
LGP  per  substitució  d'una  treballadora  en  situació  de  baixa  d'IT. 
(G0232019000244)

3.0.5 Donar compte del  decret  2019LLDR001709 de data 19 de novembre, 
d’aprovació  de  la  interposició  del  recurs  potestatiu  de  reposició  contra  la 
liquidació del tribut Metropolità. (M1252019000042)

3.0.6  Donar  compte  de  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  19  de 
desembre, d’aprovar l’ampliació de l’Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019. 
(G0232019000159)

3.0.7 Donar compte del  decret  2019LLDR001836 de data 19 de desembre, 
d’aprovar  l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  pel  contracte 
d’interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment 
establert del senyor JALM. (G0232019000247)

3.0.8 Donar compte del  decret  2019LLDR001841 de data 20 de desembre, 
d’aprovar de la contractació temporal dels plans d'ocupació subvencionat pel 
SOC. (G0232019000253)

3.0.9 Donar compte del  decret  2019LLDR001842 de data 20 de desembre, 
d’aprovar la pròrroga del Pla d'Ocupació de la Diputació de Barcelona a càrrec 
del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració 
social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. (G0232017000050)

3.0.10  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000006  de  data  7  de  gener, 
d’aprovar  la  modificació  nomenament  de  les  Tinentes  i  Tinents  d’alcaldia. 
(M1252019000021)

3.0.11  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000009  de  data  7  de  gener, 
d’aprovar la modificació del decret d’alcaldia núm. 2019LLDR000999, de 20 de 
juny de 2019, de delegacions de l'Alcalde en favor de les Tinentes i Tinents  
d’alcaldia. (M1252019000021)

3.0.12  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000011  de  data  7  de  gener, 
d’aprovar  la modificació nomenament dels  membres de la Junta de Govern 
Local. (M1252019000021)



4.0.0 ACCIÓ DE GOVERN

4.0.1 Ratificar el decret 2020LLDR000007 de data 7 de gener, de la modificació 
del règim de dedicació previst a l’acord de Ple de data 2 de juliol de 2019 i  
modificat en data 18 de juliol de 2019

5.0.0 ECONOMIA I HISENDA

5.0.1  Resolució  d’al·legacions  i  aprovació  definitiva  de  les  Contribucions 
Especials per obres d’urbanització del carrer Ter. (EC052019000001)

6.0.0 SERVEIS SOCIALS

6.0.1 Aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-
2019 entre el  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament. 

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs per sol·licitar 
la  sortida  del  nostre  ajuntament  de  l'Associació  de  Municipis  per  a  la 
Independència (AMI). (M2412019000039)

8.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

9.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 13 de gener de 2020

Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió comuniqueu 
a l’alcalde els motius que ho justifiquin.
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