
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 21 de maig de 2020
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.

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 és indubtable la concurrència d’aquestes situacions excepcionals com 
a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisis sanitària causada pel COVID-19, i 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, em plau convocar-vos a la sessió telemàtica del Pleno ordinari que se 
celebrarà el 21 de maig de 2020, a les 19:00h en primera convocatòria.

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 acta de la sessió anterior.

1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 16 d'abril de 2020.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000211  de  data  11  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal per durada determinada a la senyora SMG per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT. (G0232020000026)

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000250  de  data  17  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal  per  circumstàncies  de  la  producció  de  la  senyora  CRF. 
(G0232020000028)

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000285  de  data  24  de  febrer, 
d’aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  Municipal  per  l'exercici  2019. 
(G0262018000137)

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000299  de  data  24  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal amb caràcter de màxima urgència a temps complert de la senyora 
MCMG  per  a  la  substitució  d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  d’IT. 
(G0232020000030)

2.0.5  Donar  compte  de  decret  2020LLDR000303  de  data  26  de  febrer, 
d’aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora EML per proveir 
la plaça número 172, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, 
adscrita al lloc de treball número 257 com a Educadora d'Escola Infantil, en 
règim de personal laboral fix. (G0232020000023)

2.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000304,  de  data  26  de  febrer, 
d’aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora MRC per proveir 
la plaça la número 171, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, 
adscrita al lloc de treball número 259 com a Educadora d’Escola Infantil, de la 
plantilla  de  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(G0232020000022)

2.0.7  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000305  de  data  26  de  febrer, 
d’aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora YPM per proveir 
la plaça la número 170, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, 
adscrita al lloc de treball número 258 com a Educadora d’Escola Infantil, de la 
plantilla  de  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(G0232020000024)



2.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001841  de  data  27  de  febrer, 
d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera  del  senyor  IGB. 
(G0232019000238)

2.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000322  de  data  27  de  febrer, 
d’aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de carrera 
de la senyora SSP. (G0232020000015)

2.0.10  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000339  de  data  3  de  març, 
d’aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari  interí  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala  serveis 
especials, Agent de la Policia Local del senyor MRC. (G0232020000034)

2.0.11  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000300  de  data  24  de  febrer,  i  
ratificat per la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020, d’aprovar la 
contractació temporal  amb caràcter  de màxima urgència al  senyor  ASP per 
substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT. (G0232020000031)

2.0.12  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000358  de  data  4  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament amb 
caràcter  de  màxima  urgència  de  la  senyora  ESC  com  a  Tècnica  mitja 
Responsable de la OMIC per substitució d’una treballadora en situació de baixa 
per IT. (G0232020000029)

2.0.13  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000392  de  data  13  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça de la senyora IMS 
com a Tècnica Mitjana de Promoció Econòmica. (G0232020000041)

2.0.14  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000394  de  data  13  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor FSM com a 
Tècnic Mitjà de Sistemes d’Informació Geogràfica. (G0232020000044)

2.0.15  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000411  de  data  20  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor JMPC com a 
Tècnic Mitjà de Sistemes d’Informació. (G0232020000043)

2.0.16  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000423,  de  data  23  de  març, 
d’acceptar el cessament com a funcionària interina per renúncia voluntària de la 
senyora MBM, amb efectes del dia 31 de març de 2020. (G0232020000046)

2.0.17 Donar compte del decret 2020LLDR000460, de data 8 d’abril, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga de la contractació 
temporal amb caràcter de màxima urgència com a oficial segona maquinista del 
senyor DGR, per un període equivalent a el de la durada efectiva de l’estat 
d’alarma. (G0232019000194)



2.0.18 Donar compte del decret 2020LLDR000473, de data 14 d’abril, d’aprovar 
prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000406 de data 
17 de març de 2020, per reduir la presencialitat dels empleats públics com a 
mesura excepcional  per la Declaració d'estat  d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. (G0232020000045)

2.0.19 Donar compte del decret 2020LLDR000485, de data 23 d’abril, d’aprovar 
la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de neteja de les dues 
residències de gent gran, Sophos i Primitiva Barba, del terme municipal de Sant 
Vicenç dels Horts. (CTME2020000019)

2.0.20 Donar compte del decret 2020LLDR000492, de data 24 d’abril, d’aprovar 
l’aixecament de la suspensió de la celebració de la Junta de Govern Local i la 
finalització  de  l’avocació  aprovades  pel  decret  d’alcaldia  núm. 
2020LLDR000401, de 16 de març i reprendre les competències delegades a la 
Junta de Govern Local. (M1252020000006)

2.0.21  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000497,  de  data  30  d’abril,   i  
rectificat pel decret 2020LLDR000499, de 7 de maig, d’aprovar prorrogar les 
mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000473 de data 14 d’abril de 
2020,  per  reduir  la  presencialitat  dels  empleats  públics  com  a  mesura 
excepcional per la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, aprovar el Protocol de Mesures pel 
Restabliment Progressiu del Treball Presencial del personal públic (PMRPP) i 
aprovar el restabliment progressiu del treball presencial de les persones dels 
serveis  públics  d’acord  amb  les  mesures  organitzatives  i  preventives 
establertes al PMRPTP. (G0232020000045)

2.0.22 Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de data 21 de maig de 2020, 
d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb l’article 22 
de  les  Bases  d’Execució  de  l’Ajuntament  de  l’exercici  2020,  de  l’estat 
d’execució  del  pressupost  municipal  del  primer  trimestre  de  2020,  segons 
llistats annexos.”

2.0.23 D’acord amb l'estat d'alarma i la declaració d'emergència, segons decret 
d’alcaldia  2020LLDR000399, data 13 de març de 2020, es dona compte dels 
contractes menors període 13/03/2020_11/05/2020, per despeses relacionades 
amb la pandèmia del COVID-19, segons llistat annexo.

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1 Aprovar la derogació de l’ordenança núm. 9 reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i la 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic per l’exercici 
2020. (EC072019000008)



4.0.0 MEDIA AMBIENT I SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

4.0.1  Aprovació  del  Pla  de  Prevenció  d’Incendis  Forestals  2020-2025  (PPI 
2020-2025). (PLAN2020000004)

5.0.0 SALUT PÚBLICA

5.0.1 Aprovar  el  Conveni  entre l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  el 
Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat per a la realització de les activitats de 
control de mosquits durant l'any 2020. (CVIA2020000001)

6.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

6.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipal Sant Vicenç en 
Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç, per una transició a la normalitat des del 
diàleg i la col·laboració institucional. (M2412020000012)

6.0.2 Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de Junts x  Sant 
Vicenç, per a l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i socials al Tribut 
Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la COVID-19, i per a la 
suspensió del cobrament del tribut als municipis de la segona corona fins a la  
concreció de totes les mesures proposades per l'AMB. (M2412020000013)

7.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

8.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 18 de maig 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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