
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 21 de gener de 2021
Hora: 19:00 h
Lloc: Sessió Telemàtica

La  situació  d’emergència  ocasionada  pel  COVID-19  ha  fet  necessari  la 
declaració per part del govern estatal de l’estat d’alarma, amb l’aprovació del 
Reial  decret  llei  463/2020,  de  14  de  març,  que  conjuntament  amb  altres 
disposicions posteriors, ha comportat l’aplicació de mesures restrictives en la 
llibertat de circulació de les persones al lloc de treball, per tal de protegir la 
salut  i  seguretat  dels  ciutadans  i  ciutadanes  i  contenir  la  progressió  de  la 
malaltia.

Per  aquest  motiu  el  Govern  de  la  Generalitat  va  aprovar  a  la  Disposició 
addicional 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, la possibilitat que els òrgans 
col·legiats  de  les  entitats  locals  de  Catalunya,  excepcionalment  puguin 
constituir-se, convocar i  celebrar sessions, adoptar acords i  remetre actes a 
distancia,  quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, 
catàstrofe i calamitats publiques.

I posteriorment, la disposició final segona del Reial decret llei estatal 11/2020, 
de 31 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per afrontar el COVID-19, afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la Llei de 
Bases de Règim Local (LBRL), que faculta a l’alcalde per constituir, celebrar 
sessions  i  adoptar  acords  a  distancia  per  mitjans  electrònics  i  telemàtics, 
sempre  i  quan  apreciï  la  concurrència  de  situacions  excepcionals  de  força 
major, greu risc col·lectiu o catàstrofes publiques que impedeixin o dificultin de 
manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les 
sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals.

Atès que les mesures que cal adoptar per garantir la celebració d’un ple sense 
greu  risc  per  la  salut  dels  seus  participants,  per  la  COVID-19,  impedeix  o 
dificulta  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim 
presencial de la comissió informativa.

Atès que és indubtable la concurrència d’aquestes situacions excepcionals ja 
que tot  i  que ha finalitzat  la declaració  de l’estat  d’alarma es manté el  risc  
col·lectiu de contagi del COVID i la impossibilitat de celebrar el ple presencial, 



tal  i  com constaten els  informes emesos pels  tècnics  competents,  em plau 
convocar-vos a la sessió telemàtica del Ple ordinari que se celebrarà el 21 de 
gener de 2021, a les 19:00h en primera convocatòria, de conformitat amb el 
que disposa l’article 46 de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.

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 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió de data 28 de desembre de 2020.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del  decret  2020LLDR001422 de data 30 de desembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  pròrroga  del 
contracte  per  obra  i  servei  determinat  com  a  AODL  del  senyor  CGG. 
(G0232019000246)

2.0.2 Donar compte del  decret  2020LLDR001423 de data 30 de desembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  pròrroga  del 
contracte  per  obra  i  servei  determinat  com  a  AODL  de  la  senyora  MCC. 
(G0232019000254)

2.0.3 Donar compte del decret 2020LLDR001424 de data 30 de desembre i a 
ratificar per la propera Junta de Govern Local que es celebri, sobre l’aprovació  
de la màxima urgència, l'excepcionalitat  i  la inajornabilitat  en la contractació 
temporal com a Tècnica mitjana en programes destinada a Treball als Barris a 
la senyora LCP. (G0232020000108)

2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 30 de 
desembre de 2020,  d’aprovar  les  bases i  la  convocatòria  per  a  la  selecció 
definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal 
funcionari de carrera de l'Escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, 
classe Tècnica Superior, d’Arquitecte Superior i la constitució d’una borsa de 
treball. (RH112020000008)



2.0.5 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 30 de 
desembre de 2020,  d’aprovar  les bases i  la  convocatòria  per  a  la  Selecció 
definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal 
funcionari de carrera de l'Escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, 
classe Tècnica Mitjà, d’Enginyer/a Tècnic/a. (RH112020000009)

2.0.6 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 30 de 
desembre  de  2020,  d’aprovar  les  bases  i  convocatòria  per  a  la  selecció 
definitiva  mitjançant  el  sistema concurs oposició  lliure  d’una plaça d’Auxiliar 
Administratiu/va de la plantilla de personal laboral. (RH112020000016)

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1 Aprovació de l'expedient número 1 de modificacions pressupostàries de 
l'exercici 2021. (EC102021000001)

4.0.0 SERVEIS SOCIALS

4.0.1  Aprovar  l’addenda  pel  manteniment  de  la  vigència  per  al  2021  del 
Contracte Programa 2016-2019 entre del Departament de Treball, Afers Socials 
i  Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a la coordinació,  la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. (G0432016000013)

5.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

5.0.1  Desestimar  les  al·legacions  presentades  i  aprovar  provisionalment  la 
Modificiació  puntual  del  Pla  General  Metropolità  per  a  la  implantació  d’una 
residència pública de gent gran i centre de dia a l’illa d’equipaments i d’espais 
lliures  del  Molí  dels  Frares  que  incorpora  canvis  no  substancials. 
(T2102020000001)

6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

6.0.1 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment preventiu, 
correctiu i normatiu dels sistemes d’alarmes d’intrusió i incendis i connexió amb 
central  receptores  d’alarmes  dels  edificis  i  equipaments  municipals. 
(G0352017000062)

7.0.0 HABITATGE SOCIAL

7.0.1 Instar a l’AMB que declari àrea de mercat tens tot el municipi de Sant 
Vicenç  dels  Horts  més  enllà  de  l’any  que  recull  la  Llei  11/2020  de  18  de 
setembre,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contenció  de  rendes  en  els 



contractes d’arrendament d’habitatge Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la 
Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge. (SC142020000014)

8.0.0 MOBILITAT

8.0.1 Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Soler i Sauret, SA, relatiu 
a determinats aspectes de servei i tarifaris del servei de transport de viatgers 
per carretera Barcelona – Avinyonet amb filloles (V-3259). (CVIA2020000006)

9.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

9.0.1 Aprovació modificació bases generals dels criteris socials i per l’ocupació 
2016. (G0252015000021)

10.0.0 COMERÇ

10.0.1 Aprovar el Pla de Comerç de Sant Vicenç dels Horts, pels anys 2021 i 
2022. (PLAN2021000001)

11.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

11.0.1 Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal de Cs, para 
rechazar la discriminación lingüística del español en Cataluña y garantizar la 
educación en todas las lenguas oficiales del Estado. (M2412020000031)

11.0.2 Propuesta de acuerdo presentada por el  grupo municipal de Cs para 
garantizar la independencia del  poder judicial y de defensa de la Justícia frente 
a los ataques autoritarios del Gobierno de España. (M2412020000032)

11.0.3 Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal de Cs para la 
eliminación del tributo metropolitano y plan de estudio de transporte publico. 
(M2412020000033)

11.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Sant 
Vicenç, per una aplicació justa i equitativa del tribut metropolità i per a un millor 
finançament dels serveis públics metropolitans. (M2412020000034)

11.0.5 Proposta de resolució presentada pels Grup municipals Sant Vicenç en 
Comú-Podem i el Partit Socialista - Sant Vicenç en Positiu, referent al tribut 
metropolità. (M2412020000037)



12.0.0 Mocions d'urgència

13.0.0 Precs i preguntes

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 18 de gener de 2021

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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