
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

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



març de 2021, a les 19:00 h 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:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MANIFEST 8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES

1.0.0 Aprovació de l'acta de la sessió anterior

1.0.1 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 18 de febrer de 
2021.

2.0.0 DESPAXT OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 18 de 
febrer de 2021, de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000128 de 2 de febrer de 
2021, rectificat d’ofici per Decret núm. 2021LLDR000168, de 12 de febrer de 
2021,  sobre  l’aprovació  de  la  màxima  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 GMC, com a Educadora Infantil. (G0232021000013)

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000180  de  data  15  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 SCC, com a Conserge. 
(G0232021000029)

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000216  de  data  22  de  febrer, 
d’aprovació  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l'exercici  2020. 
(EC102021000002)

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000223  de  data  23  de  febrer, 
d’aprovar  la  modificació  de  l’organigrama funcional  de l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts. (G0232021000021)

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000241  de  data  26  de  febrer, 
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 SMG, 
com a auxiliar administrativa. (G0232021000016)

2.0.6  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000248  de  data  26  de  febrer, 
d’acceptar  la  renúncia  voluntària  al  senyor  JCAG com a  personal  eventual 
assessor  d’Alcaldia,  Planificació  Estratègica  i  Projectes  Europeus. 
(G0232019000145)

2.0.7 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 25 de 
febrer  de  2021,  d’aprovar  l’Oferta  Pública  d’Ocupació  per  a  l’exercici  2021. 
(N4162021000001)

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000263  de  data  1  de  març,  de 
nomenar el senyor MCH com a assessor d’Alcaldia, Planificació Estratègica i 
Projectes  Europeus,  plaça  vacant  de  la  plantilla  de  personal,  funcionari  i 
eventual  per  assessorament  especial  per  personal  de  confiança. 
(RH142021000004)

2.0.9 Donar compte del decret 2021LLDR000264 de data 1 de març, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal en la 
modalitat d'interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça al senyor JGE, 
com oficial tercera. (G0232021000012)

2.0.10  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000267  de  data  2  de  març, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal en la modalitat d'interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça al 
senyor FCP, com oficial tercera. (G0232021000017)

2.0.11  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000273  de  data  2  de  març, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal dels Plans d’Ocupació de Treball i formació Dona subvencionats pel  
Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  i  vinculats  al  projecte  Civitas. 
(RH142021000005)

2.0.12  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000279  de  data  5  de  març, 
d’aprovar la reincorporació al servei actiu com a funcionari de carrera al senyor 
Ricardo  Muñiz  Merino,  a  la  plaça  de  l’escala  d’administració  especial, 
subescala tècnica, classe tècnica superior amb adscripció provisional al lloc de 
treball de cap d’àrea de serveis generals i govern obert. (RH142021000006)

3.0.0 RECURSOS HUMANS

3.0.1 Aprovar la concessió de la compatibilitat professional de la senyora CPP. 
(RH142021000009)



3.0.2  Aprovar  la  modificació  de  diversos  articles  del  Conveni  Col•lectiu  de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (RH022021000003)

3.0.3 Aprovar la modificació de diversos articles de l'Acord de Condicions de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (RH022021000004)

4.0.0 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

4.0.1 Aprovar el  conveni  de col•laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts,  l’Ajuntament  de  Pallejà,  l’Ajuntament  de  la  Palma de  Cervelló  i 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la gestió del Programa Treball,  
Talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona. (CVIA2021000005)

5.0.0 HABITATGE

5.0.1  Aprovar  el  conveni  de  col•laboració  per  el  programa  de  la  borsa  de 
mediació per al lloguer social per a l'any 2021. (COVN2021000005)

5.0.2  Aprovació  protocol  d'intencions  per  a  la  construcció  d'habitatges 
dotacionals d'hpo en règim de lloguer. (SC192021000001)

6.0.0 SERVEIS SOCIALS

6.0.1  Estimar  les  al•legacions  presentades  i  rectificar  l’Annex  I  del  plec  de 
clàusules  administratives  del  contracte,  mitjançant  procediment  obert 
harmonitzat, del servei d’atenció domiciliària (SAD). (CTOH2021000003)

7.0.0 Propostes dels grups municipals

7.0.1 Proposta de resolució  presentada pels  grups municipals  Junts  x  Sant 
Vicenç i Sant Vicenç en Comú podem, a favor del ple reconeixement dels drets 
de les persones Trans* i en suport d'una Llei Trans Estatal. (M2412021000006)

7.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals PSC Sant Vicenç 
en  Positiu  i  Ciutadans,  en  defensa  de  la  preservació  de  l’ordre  públic 
democràtic i en suport als Mossos d’Esquadra (M2412021000007)

7.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC Sant 
Vicenç en Positiu i Sant Vicenç en Comú Podem, de suport al dictamen del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat (M2412021000008)

7.0.4  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Sant  Vicenç  en 
Comú-Podem, per avançar en les accions de transició cap a un model basat en 
una energia neta, renovable, juta i de proximitat i  en la lluita contra el canvi  
climàtic (M2412021000009)



7.0.5 Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal  de Junts x Sant 
Vicenç en nom de la Unitat Pensionista de Catalunya i la Marea Pensionista de 
Sant Vicenç per demanar a les entitats bancaries un servei adequat per cobrir 
les necessitats dels usuaris i especialment de la gent gran (M2412021000010)

8.0.0 Mocions d'urgència

9.0.0 Precs i preguntes

L’alcalde El secretari  accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 15 de març 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.


		2021-03-15T14:26:21+0100
	MIGUEL COMINO HARO - 15/03/2021 14:26:21


		2021-03-15T14:37:24+0100
	RICARDO MUÑIZ MERINO - 15/03/2021 14:37:24




