
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 16 de juliol 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 ja 
que tot  i  que ha finalitzat  la declaració  de l’estat  d’alarma es manté el  risc  
col·lectiu de contagi del COVID, que fa necessari adoptar mesures restrictives, 
com la  limitació  de  l’aforament  permès a  la  sala  de  plens,  a  12  persones, 
segons indicacions del servei de prevenció en base a la normativa aplicable, 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 Ple ordinari que se celebrarà el 16 de juliol 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 dos dies hàbils desprès (art. 47 
del ROM).

Ordre del dia:

1.0.0 Aprovació de les actes de les sessions anteriors

1.0.1 Aprovar l'acta del Ple ordinari de data 18 de juny de 2020.

1.0.2 Aprovar l'acta del Ple extraordinari urgent de data 8 de juliol de 2020.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR000659 de data 23 de juny, d’aprovar 
el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de màxima urgència, 
de la senyora ATLA, en base als articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, en 
relació a l’article 10 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el  text  refós de la Llei  de l’Estatut  Bàsic de l’Empleat  Públic,  com 
auxiliar administrativa. (G0232020000056)

2.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR000693 de data 1 de juliol, d’aprovar 
prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000578 de data 5 
de  juny  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, que s’estendrà fins a les 
00:00 del dia 1 de juliol de 2020, mitjançant Decret, amb efectes de data 8 de 
juny de 2020, aprovar el restabliment total dels serveis prestats a la ciutadania 
amb les mesures de seguretat i protecció aprovades al Protocol de Mesures pel 
Restabliment Progressiu del Treball Presencial del personal públic (PMRPTP) i 
actualitzar  els  plans de contingències de cada departament  d’acord amb la 
nova normalitat. (G0232020000045)

2.0.3 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_03/07/2020, per despeses relacionades 
amb la pandèmia del COVID-19.

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1  Aprovació  definitiva  del  Compte  General  del  pressupost  de  l'exercici 
2019. (EC102020000002)



3.0.2 Aprovació de l'expedient número 3 de Modificacions pressupostàries de 
l'exercici 2020. (EC102020000001)

4.0.0 ESPORTS

4.0.1 Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de l'ús de les 
instal·lacions  esportives  municipals  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(EC072020000005)

5.0.0 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

5.0.1 Aprovar les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per l'any 2021. 
(PE022020000001)

6.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

6.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres 
del “Projecte executiu de recuperació socioambiental del camí del riu llobregat 
al terme municipal de sant vicenç dels horts”, inclòs dins de l’actuació “Projecte 
d’arranjament camí paral·lel a la línia d’alta velocitat, del camí del marge dret 
del llobregat des de la riera de torrelles fins al terme municipal de santa coloma 
de cervelló i 1ª fase d’adequació de terrenys de forest pública situats a les ribes 
del llobregat”. PSG 2016-2019. (CVIA2020000002)

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç en 
Comú-Podem i PSC sant Vicenç en Positiu, en suport d'un Pacte d'Estat pel 
Dret de l'Habitatge. (M2412020000017)

7.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç en 
Comú-Podem i PSC sant Vicenç en Positiu, en defensa del sistema públic de 
salut,  per  un  nou  Pacte  Nacional  de  Salut  de  Catalunya  i  de  rebuig  a  la 
privatització de serveis duts a terme pel departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. (M2412020000018)

7.0.3 Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de Junts x  Sant 
Vicenç per iniciar un espai de diàleg i consensuar una la ubicació adequada per 
a l’Escola Bressol El Petit Mamut que garanteixi facilitat en l’accés i resposta a 
les necessitats de tota la població. (M2412020000015)

7.0.4 Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de Junts x  Sant 
Vicenç  per  a  sol·licitar  la  dimissió  de  la  regidora  d’Educació  Sra.  Patricia 
Higueras arran les mentides expressades en pla i pel seu acord unilateral amb 



el Departament d’Educació per a reservar 4 places d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques NEE, durant  el  període de preinscripció 2020-2021. 
(M2412020000016)

7.0.5 Propuesta de resolución presentada por los  grupos municipales del PSC, 
Cs y Sant Vicenç en Comú-Podem  en nombre de la Asociación de Vecinas y 
Vecinos de Sant Josep y la Asociación de Familias y Alumnos y Alumnas de 
Sant Josep para  reclamar la reapertura de la escuela Rocio en el curso 2020-
2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. (M2412020000019)

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, 13 de juliol 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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