
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 15 d’abril 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 15 
d’abril 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:

1.0.0 Aprovació acta de la sessió anterior

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març 
de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa 
de treball de Tècnics/ques Mitjans/nes de salut pública (RH112021000002)

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març 
de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa 
de treball Tècnics/ques Mitjans/nes d’educació social. (RH112021000005)

2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març 
de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa 
de treball de Tècnics/ques Mitjans/nes d’arquitectes tècnics.(RH112021000008)

2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març 
de 2021, d’acceptar la comissió de serveis de la senyora  BVB, de caràcter 
voluntari,  per ocupar temporalment el lloc de treball núm. 133, pertanyent al  
subgrup  A2,  de  l'escala  d'administració  especial,  subescala  tècnica,  classe 
tècnica  mitjana,  com  a  cap  del  departament  de  serveis  socials. 
(RH152021000003)

2.0.5 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març 
de 2021, d’aprovar les bases i convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a 
mitjà/ana d’educació. (RH112021000012)

2.0.6 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març 
de 2021, d’aprovar el nomenament coma funcionària interina amb caràcter de 
màxima  urgència,  a  la  senyora  SMD,  a  la  plaça  (núm.  383)  de  l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar i, adscriure-la provisionalment al lloc 
de  treball  (núm.  392)  d’auxiliar  administrativa  a  la  unitat  administrativa  del 
departament d’alcaldia, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, 



nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs de treball a 
efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés 
selectiu  corresponent,  que  en  cap  cas  podrà  superar  els  6  mesos. 
(RH142021000024)

2.0.7 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març 
de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima  urgència,  a  la  senyora  CLP,  a  la  plaça  (núm.  384)  de  l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar i, adscriure-la provisionalment al lloc 
de  treball  (núm.  393)  d’auxiliar  administrativa  a  la  unitat  administrativa  del 
departament de secretaria general, gestió administrativa i assessoria jurídica, 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i  
amb 142 punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de  
març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent,  
que en cap cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000025)

2.0.8 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març 
de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb caràcter de màxima urgència, al senyor DFO, al lloc de treball  
d’auxiliar administratiu i adscriure’l provisionalment a la unitat administrativa del 
departament de seguretat ciutadana, enquadrat en el grup de classificació C, 
subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs 
de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva 
del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 
(RH142021000026)

2.0.9 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març, 
per  nomenar  com  a  funcionària  interina  per  acumulació  de  tasques  amb 
caràcter  de màxima urgència,  a  la  senyora  PJP, al  lloc de treball  d’auxiliar 
administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat administrativa de l’àrea 
de serveis al territori i sostenibilitat,  enquadrat en el grup de classificació C, 
subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs 
de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva 
del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 
(RH142021000027)

2.0.10 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març  de  2021,  d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora AHT, al  
lloc de treball d’auxiliar administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat 
administrativa del departament de promoció econòmica i de la ciutat, enquadrat 
en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 
punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000028)



2.0.11 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionari interí amb carácter 
de  màxima  urgència  al  senyor  AZE,  a  la  plaça  (núm.  42),  a  l’escala 
d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte  tècnic,  i 
adscriure’l  provisionalment  al  lloc  de  treball  d’arquitecte  tècnic  (núm.  91)  al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de 
classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la 
relació de llocs de treball,  amb efectes del  dia 6 d’abril  de 2021 i  fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrá 
superar els 6 mesos. (RH142021000029)

2.0.12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionari interí amb carácter 
de  màxima  urgència  al  senyor  RDF,  a  la  plaça  (núm.  43),  a  l’escala 
d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte  tècnic,  i 
adscriure’l  provisionalment al lloc de treball  d’arquitecte tècnic (núm. 610) al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de 
classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la 
relació de llocs de treball, amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos. (RH142021000031)

2.0.13  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000399  de  data  24  de  març, 
d’avocar  temporalment  a  favor  de  l'Alcaldia  les  competències  delegades  al 
tercer tinent d’alcaldia, senyor Isidre Bautista Compte. (M1252021000005)

3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

3.0.1  Aprovació  de  l’encomanda  de  gestió  en  favor  de  la  Diputació  de 
Barcelona i del conveni-tipus per a l’assumpció de la Gestió Informatitzada del 
Padró  d’Habitants  (AGIPH),  actualitzat  per  la  Diputació  de  Barcelona. 
(CVIA2021000006)

4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Ratificar el decret 2021LLDR000308 de requeriment de documentació a 
l'empresa  proposada  pel  contracte  del  servei  de  manteniment  preventiu, 
correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans Epsilon amb 
rectificació d’errors materials i aprovar l’adjudicació. (CTNS2020000002)

5.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

5.0.1 Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de l'ocupació 
de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts. (G0252018000042)



6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

6.0.1  Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  del  servei  de  manteniment 
preventiu,  correctiu i  normatiu a les instal·lacions de climatització,  producció 
d'aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i  equipaments 
municipals de l'Ajuntament. (G0352016000039)

7.0.0 HABITATGE

7.0.1  Aprovar  el  Protocol  d'intencions  per  a  la  construcció  d'habitatges 
dotacionals d'HPO en règim de lloguer. (SC192021000001)

8.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

8.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Sant  Vicenç  en 
Comú – Podem, per elaborar una llei de millora urbana, social i ambiental de 
barris i viles (nova llei de barris). (M2412021000012)
M2412021000013

8.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç en 
Comú – Podem, PSC- Sant  Vicenç en Positiu i  Junts x  Sant  Vicenç per la 
Commemoració del 90e aniversari de la proclamació de la segona república 
(M2412021000013)

9.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

10.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]



Sant Vicenç dels Horts, 12 d´abril 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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