
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 20 de maig 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 20 de 
maig 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 15 d’abril de 2021

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril 
de  2021,  d’aprovar  la  modificació  de  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la 
selecció definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de 
personal funcionari de carrera de l'Escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, classe Tècnica Mitjà, d’Enginyer/a Tècnic/a. (RH112020000009)

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril 
de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de 
caporal  de  la  Policia  Local  de  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts, 
mitjançant promoció interna. (RH112021000014)

2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril 
de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència a la senyora AGG, com a tècnica mitjana d'educació per a 
executar un programa de caràcter temporal, amb efectes del dia 19 d’abril de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000038)

2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril 
de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència a la senyora NTF, com a educadora social, amb efectes del 
dia 19 d’abril de 2021 i fins a la reincorporació de la persona substituïda, o la 
resolució de la corresponent borsa de treball, que en cap cas podrà superar els 
6 mesos. (RH142021000053)



2.0.5 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril 
de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència  per  acumulació  de  tasques  a  la  senyora  AME,  al  lloc  de 
treball de treballadora social i adscriure-la provisionalment al departament de 
serveis socials. (RH142021000054)

2.0.6 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril 
de  2021,  d’aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  selecció  definitiva 
mitjançant el sistema de concurs oposició per a la provisió per promoció interna 
de la plaça (núm. 395) de l'escala d'administració especial, subescala tècnica 
mitjana AE. (RH112021000016)

2.0.7 Donar compte al Ple de l’Ajuntament de data 20 de maig de 2021, 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 2021, de l’estat d’execució del 
pressupost municipal del primer trimestre de 2021, segons llistats annexos.

2.0.8 Donar compte del decret 2021LLDR000697 de data 11 de maig, d’aprovar 
el règim de delegacions de competències de l'Alcalde en favor de les Tinentes i 
Tinents d’alcaldia i de les regidores i regidors.

3.0.0 ACCIÓ DE GOVERN

3.0.1  Modificar  la  periodicitat  de  les  sessions  ordinàries  del  Ple. 
(M1252019000021)

3.0.2 Redefinir els règims de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions 
dels membres de la Corporació (M1252019000025)

4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Aprovar la concessió de la compatibilitat professional del senyor MCH. 
(RH142021000061)

5.0.0 ECONOMIA I HISENDA

5.0.1 Aprovació de l'expedient número 2 de Modificacions pressupostàries de 
l'exercici 2021 (EC102021000004)

6.0.0 CULTURA

6.0.1 Aprovació definitiva 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)



7.0.0 ESPORTS

7.0.1 Aprovar  l’inici de la licitació del contracte de l’explotació, en modalitat de 
concessió de serveis,  del  servei  de bar-cafeteria amb terrassa del camp de 
futbol de La Barruana (CTRE2021000001)

8.0.0 SERVEIS SOCIALS

8.0.1 Aprovar el desistiment de la contractació, mitjançant procediment obert 
harmonitzat, del servei d’atenció domiciliària (SAD). (CTOH2021000003)

8.0.2  Aprovar  l’inici  de  la  licitació  del  servei  d’atenció  domiciliària  (SAD) 
(CTOH2021000004)

9.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

9.0.1 Aprovar la tercera pròrroga del contracte de concessió administrativa per 
a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del Parc del Pi Gros. 
(G0292015000012)

10.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

10.0.1  Adhesió  de  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  al  Pla  de 
sostenibilitat ambiental (PSA) elaborat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
(T4302021000003)

11.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

11.0.1  Prendre  coneixement  de  la  successió  de  la  branca d’activitats  de  la 
concessió  dels  serveis  públics  municipals  d’abastament  d’aigua potable,  del 
clavegueram municipal i de la realització d’obres públiques de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (G0352010000002)

12.0.0 SALUT PÚBLICA

12.0.1 Aprovar  el  conveni  entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  i  el 
Consell del Baix Llobregat per a la realització de les activitats de control de 
mosquits per al període 2021-2024 (CVIA2021000009)

13.0.0 HABITATGE SOCIAL

13.0.1 Aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge de Sant Vicenç dels Horts pel 
període 2021-2026 (PLAN2021000002)



14.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

14.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pels  grups  municipals  PSC-Sant 
Vicenç en  Positiu  i  Cs,  en  representació  de  la  Joventut  Socialista  de  Sant 
Vicenç dels Horts per una millora de la connexió del municipis del Baix amb la  
Universitat Autònoma de Bellaterra. (M2412021000015)

14.0.2  Proposta  de  resolució  presentada  pels  grup  municipal  PSC  -  Sant 
Vicenç  en  Positiu  i  Junts  x  Sant  Vicenç  per  al  suport,  acompanyament  i 
reconeixement  públic  del  dol  perinatal,  gestacional  i  neonatal 
(M2412021000016)

14.0.3 Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  Sant Vicenç en 
Comú Podem, per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya. 
(M2412021000017)

14.0.4 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Cs por la 
activación de las medidas necesarias de protección social y laboral para las 
personas con discapacidad frente al Covid-19. (M2412021000018)

15.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIES

16.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 17 de maig 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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