
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 18 de juny 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 18 de juny 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 de l'acta de la sessió anterior.

1.0.1 Aprovar l'esborrany l'acta de la sessió de data 21 de maig de 2020.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR000512 de data 18 de maig, d’aprovar 
la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  del  nomenament  com  a 
funcionaria  interina  de la  senyora  MAPM com administrativa  per  substitució 
d’una treballadora en situació de baixa per IT. (G0232020000048)

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern  Local de  data 21 de 
maig de 2020, d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el  
contracte temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència com a 
oficial tercera polivalent del senyor JCM. (G0232019000225)

2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern  Local de  data 21 de 
maig de 2020, d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el  
contracte temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència com a 
oficial tercera polivalent del senyor ATP. (G0232019000228)

2.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR000522 de data 26 de maig, d’aprovar 
deixar  sense  efecte  la  prohibició  d'utilització  del  domini  públic  per  a  la 
realització d'obres privades. (M1252020000011)

2.0.5 Donar compte del decret 2020LLDR000578 de data 5 de juny, d’aprovar 
prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000511 de data 
18 de maig 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, prorrogar el restabliment 
progressiu del treball presencial de les persones dels serveis públics d’acord 
amb les mesures organitzatives preventives establertes al PMRPTP i amb els 
plans de contingències de cada departament i, ampliar la mesura preventiva, 
en  concepte  de  guàrdia  no  presencial  pel  personal  de  la  Policia  Local. 
(G0232020000045)

2.0.6 Donar compte del decret 2020LLDR000595 de data 8 de juny, d’aprovar 
el Pla d’obertura dels centres educatius (escoles bressols municipals, L’Alegria 



i Petit Mamut) en la fase 2 de desescalada per la finalització del curs 2019-
2020.(PLAN2020000007)

2.0.7 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_08/06/2020, per despeses relacionades 
amb la pandèmia del COVID-19.

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1  Aprovar  la  modificació  de  l’ordenança  general  de  gestió,  liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de l’ordenança 
fiscal  núm.  24 reguladora  del  preu públic  per  la  prestació  de  serveis  a  les 
escoles bressol municipals (Petit Mamut) (EC072019000008)

3.0.2  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  núm.  24 
reguladora  de  la  prestació  patrimonial  de  caràcter  públic  no  tributari  per  la 
prestació de serveis a l’escola bressol municipal  l’Alegria. (EC072019000010)

3.0.3  Ratificar  l’acord  d’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits 
número 2 del pressupost  de despeses mitjançant crèdit extraordinari, finançat 
amb Romanent per a despeses generals de l’exercici 2019. (EC102020000001)

4.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

4.0.1 Aprovar  l’addenda econòmica per l’exercici  2020 del  conveni  marc de 
col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori  
agroforestal de les muntanyes del Baix. (G0342018000052)

4.0.2 Ratificar l’acord de continuïtat  del contracte de la concessió del servei 
d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter. (G0342013000007)

5.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

5.0.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de neteja integral de 
diferents edificis municipals de l’Ajuntament. (CTOH2020000002)

6.0.0 ENSENYAMENT

6.0.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat  
de Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’educació,  i  l'Ajuntament  de Sant 
Vicenç dels  Horts,  per  desenvolupar,  en  règim d’alternança i  amb formació 
dual,  els  cicles  formatius  de  grau  superior  d’educació  infantil  de  l’Institut 
Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts per als cursos 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023 i 2023-2024. (COVN2020000010)



6.0.2 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  i  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el 
Departament  d’educació  per  desenvolupar,  en  règim  d’alternança  i  amb 
formació dual, el cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma, perfil professional Informàtica aplicada a la logística de l’Institut 
Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts. (COVN2020000011)

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç en 
Comú - Podem  per garantir  la igualtat d'oportunitats en l'educació i  pal·liar 
l'emergència educativa generada per la Covid-19. (M2412020000014)

8.0.0 Mocions d'urgència

9.0.0 Precs i preguntes

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 15 de juny 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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