
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 18 de febrer 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 18 de 



febrer 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 les actes de les sessions anteriors.

1.0.1 Aprovació de l'acta del Ple extraordinari i urgent de data 20 de gener de 
2021.

1.0.2 Aprovació de l'acta del Ple ordinari de data 21 de gener de 2021.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000028 de data  12 de  gener,  de 
prendre raó de la  sentència núm. 187/2020 del  Recurs ordinari  142/2019-A 
interposat per la Administración General del Estado. (SC072019000009)

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000039  de  data  13  de  gener, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari  interí  al  senyor  ACS,  com  agent  de  la  Policia  Local  per  a  la 
substitució d’un treballador en situació de baixa per IT. (G0232021000002)

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000040  de  data  13  de  gener, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari  interí  al  senyor  MSR,  com  agent  de  la  Policia  Local  per  a  la 
substitució d’un treballador en situació de baixa per IT. (G0232021000001)

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000053  de  data  18  de  gener, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabiltiat  en  la  contractació 
temporal en la modalitat d’interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça a 
la senyora VSN, com a treballadora social. (G0232020000137)

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000055  de  data  18  de  gener, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament com 
a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça a la senyora OCL, 
com auxiliar administrativa. (G0232021000005)



2.0.6 Donar compte del decret 2021LLDR000068 de data 19 de gener i ratificat 
per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  28  de  gener  de  2021,  d’aprovar  la 
màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament com a 
funcionària  interina  amb caràcter  de  màxima urgència  per  substitució  d’una 
funcionària en situació de baixa per IT, a la senyora RFM, com a treballadora 
social. (G0232021000004)

2.0.7 Donar compte del decret 2021LLDR000104 de data 26 de gener i ratificat 
per la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2021, d’aprovar la màxima 
urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el  nomenament  com  a 
funcionària interina amb caràcter de màxima urgència a la senyora GBP, com a 
Tècnica mitjana en salut pública. (G0232021000007)

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000105 de data  27 de  gener,  de 
nomenar com a funcionari en pràctiques de l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, al senyor MMG, com agent de la Policia Local. 
(G0232021000009)

2.0.9  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000106 de data  29 de  gener,  de 
quedar assabentat de la dimissió de la treballadora senyora ATLA i declarar 
extingit el contracte de treball. (G0232020000129)

2.0.10  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000116  de  data  29  de  gener, 
d’aprovar  l'ampliació de la jornada laboral a temps complet de la senyora SCC. 
(G0232021000003)

2.0.11  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000117  de  data  1  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal per durada determinada a temps complert, per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora AEV, com a Operària del  
servei de Neteja. (G0232021000014)

2.0.12  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000121  de  data  2  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal per durada determinada a temps complert, per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa  per  IT,  al  senyor  RFC,  com Administratiu. 
(G0232021000015)

3.0.0 CULTURA

3.0.1 Iniciar expedient per a la declaració de les restes del pont palanca de la 
Riera de Torrelles, com a Bé Cultural d’Interès Local, i la seva inclusió en el  
Catàleg del Patrimoni Cultural Català. (SC042020000001)



3.0.2 Aprovar l’Adhesió al conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i  la Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni Cultural.  
(CVIA2021000004)

4.0.0 FEMINISME

4.0.1 Aprovar l'Adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al  4t Pla 
Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. (SC142021000003)

4.0.2 Ratificar el decret  2021LLDR000154 d’aprovar la primera pròrroga del 
contracte de servei d’atenció jurídica del SIAD a prop teu de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (G0452017000006)

5.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÍBLIQUES

5.0.1  Aprovar  el  Protocol  d’actuació  pel  qual  es  regula  la  col•laboració  en 
l’exercici  per  delegació  de  la  competència  de  protecció  de  la  legalitat 
urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari 
del Baix Llobregat i  aprovar els representants de l’Ajuntament que formaran 
part de la comissió de seguiment. (G0292018000019)

6.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

6.0.1 Aprovar  l’addenda econòmica per l’exercici  2021 del  conveni  marc de 
col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori  
agroforestal de les muntanyes del Baix. (G0342018000052)

7.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

7.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
els Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’operador Soler i Sauret, SA en 
relació  al  règim  d’ús  i  accés  els  béns  i  instal·lacions  per  a  l’execució  el 
contracte el projecte T-Mobilitat en fase d’implantació. (CVIA2020000007)

8.0.0 SERVEIS SOCIALS

8.0.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte del servei d’atenció domiciliària 
(SAD). (CTOH2021000003)

9.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals PSC-Sant Vicenç 
en Positiu i Sant Vicenç en Comú-Podem, per l'adhesió al pacte de Teguise 



contra el maltractament animal, i per seguir fent de Sant Vicenç dels Horts un 
municipi just i respectuós amb els animals. (M2412021000002)

9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts per Sant 
Vicenç  en  nom  de  la  Unitat  Pensionista.cat,  al  servei  de  la  banca. 
(M2412020000003)

9.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en  Comú-Podem  i  Junts  per  Sant  Vicenç,  en  relació  amb  els  talls  de 
subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum. (M2412021000004)

10.0.0 Mocions d'urgència

11.0.0 Precs i preguntes

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 15 de febrer 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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