
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 17 de setembre 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 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 17 de 
setembre de 2020, a les 19:00h 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 dos dies hàbils desprès (art. 47 
del ROM).

Ordre del dia:

1.0.0 ACCIÓ DE GOVERN

1.0.1  Acceptació  del  càrrec  de  regidora  del  Grup  Municipal  de  JuntsxSant 
Vicenç. (M1062020000003)

2.0.0 Aprovació acta de la sessió anterior

2.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió de data 16 de juliol de 2020.

3.0.0 DESPATX OFICIAL

3.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR000718 de data 7 de juliol, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal per 
durada determinada de la senyora CRF per a la substitució d'una treballadora 
en situació de baixa per IT. (G0232020000062)

3.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR000719 de data 7 de juliol, d’aprovar 
la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el  nomenament  com  a 
funcionària interina en la modalitat d'eventual per acumulació de tasques a la 
senyora SMG. (G0232020000064)

3.0.3 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 9 de juliol de  
2020,  d’aprovar  l’Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a  l’exercici  2020. 
(N4162020000001)

3.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR000740 de data 14 de juliol, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la contractació temporal per 
durada determinada del senyor  RFC per a la substitució d'un treballador en 
situació de baixa per IT. (G0232020000067)

3.0.5 Donar compte del decret 2020LLDR000747 de data 17 de juliol, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la contractació temporal per a 
la realització Plans d'Ocupació Treball als Barris. (G0232020000065)

3.0.6 Donar compte del decret 2020LLDR000760 de data 21 de juliol, d’aprovar 
el  nomenament  per  a  la  provisió  definitiva  com a funcionari  de  carrera  del 
senyor MMR. (G0232020000063)



3.0.7 Donar compte del decret 2020LLDR000761 de data 21 de juliol, d’aprovar 
el  nomenament  per  a  la  provisió  definitiva  com a funcionari  de  carrera  del 
senyor RAM. (G0232020000061)

3.0.8 Donar compte del decret 2020LLDR000775 de data 24 de juliol, d’aprovar 
suspendre  la  celebració  del  Ple  ordinari  i  de  les  Juntes  de  Govern  Local 
corresponents al mes d'agost de 2020, avocar en favor de l'Alcaldia o si s'escau 
als  alcaldes  accidentals  les  competències  delegades a  la  Junta  de Govern 
Local. (M1252020000012)

3.0.9 Donar compte del decret 2020LLDR000774 de data 24 de juliol, d’aprovar 
la substitució de l’Alcalde durant els dies del 27 al 31 de juliol i del 6 al 30  
d’agost de 2020. (M1252020000013)

3.0.10  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000793  de  data  28  de  juliol,  
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament com 
a funcionària  interina fins a la  cobertura definitiva de la  plaça a la  senyora 
MGM, com Arquitecta Superior. (G0232020000060)

3.0.11 Donar compte del decret 2020LLDR000812 de data 4 d’agost, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la contractació temporal per a 
la realització Plans d’Ocupació Treball als Barris. (G0232020000073)

3.0.12 Donar compte del decret 2020LLDR000826 de data 7 d’agost, d’aprovar 
la excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat de la contractació d’interinitat 
fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert del 
senyor CMV. (G0232020000066)

3.0.13 Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de data 17 de setembre 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  segon  trimestre  de  2020,  segons 
llistats annexos.

3.0.14  Donar  compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  del  BAN  municipal_  Aturar  la 
COVID-19 és cosa de totes i de tots.

3.0.15 Donar compte  del  decret 2020LLDR000860 de data 1 de setembre, 
d’aprovar  la  contractació  temporal  d’una  persona  tècnica  dins  de  l’actuació 
finançada  dins  el  Catàleg  de  la  Diputació  de  Barcelona  de  l’any  2020 
anomenada Nou Servei d’Intermediació Laboral en el Marc de l’impuls de la 
recerca de feina, l’atenció a perfils amb dificultats d’Inserció i la reintegració a la 
Xarxa Xaloc d’intermediació Laboral. (G0232020000084)



4.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

4.0.1 Aprovar la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 
2020. (P2102020000002)

5.0.0 SERVEIS SOCIALS

5.0.1  Ratificar  l’acord  d’aprovar  la  pròrroga del  contracte  d’arrendament  del 
local del carrer Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa, aprovat per la Junta de 
Govern Local de data 16 de juliol de 2020. (SC112019000001)

5.0.2 Aprovació definitiva de la d’implantació del servei municipal i el reglament 
de la residència assistida i centre de dia de la gent gran. (SC132019000001)

6.0.0 EDUCACIÓ

6.0.1 Ratificar l’acord de pròrroga del contracte de la concessió administrativa 
dels serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts, 
aprovat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  30  de  juliol  de  2020. 
(G0412016000021)

7.0.0 LGTBI

7.0.1  Aprovar  l'acord  de  col·laboració  per  al  desenvolupament  dels  servei 
d'atenció  integral  local  per  les  persones  LGTBI  entre  la  Direcció  General 
d'Igualtat  de la Generalitat  de Catalunya i  l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. (COVN2020000019)

8.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

8.0.1 Aprovar  el  conveni  entre l’Ajuntament  de Sant  Vicenç dels  Horts  i  E-
Distribución  Redes  Digitales,  SLU,  per  a  la  cessió  de  terreny  públic  per  a 
l’ocupació  temporal  d’una estació  transformadora  al  carrer  de  Pi  i  Molist  al 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (COVN2020000014)

8.0.2  Aprovar  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  
d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal,  de  cessió 
d’instal•lacions, traspàs projecte, permisos i servitud de pas sobre terrenys a 
favor d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal. Expedient 536267 
– variació xarxa elèctrica baixa tensió carrer Jaca. (COVN2020000016)



9.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

9.0.1 Ratificar l’acord de modificació del contracte del servei de neteja integral 
dels  centres  escolars,  biblioteca  municipal  Les  Voltes,  Forn  Romà i  Policia 
Local de l'Ajuntament, aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol  
de 2020. (G0352014000012)

9.0.2 Ratificar  l’acord de rectificació  d’error  material  a l’annex I  del  plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte de servei de neteja 
integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament, aprovat per la Junta de 
Govern Local de data 30 de juliol de 2020. (CTOH2020000002)

10.0.0 ESPORTS

10.0.1 Aprovar l’inici de l’expedient de resolució de la concessió demanial de 
l’espai  destinat  a  bar-restaurant  a  l’edifici  del  camp de futbol  municipal  “La 
Barruana". (G0292014000015)

11.0.0 Propostes dels grups municipals

11.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç en 
Comú-Podem i Juntsx Sant Vicenç, sobre les actuacions de la monarquia i del 
rei  Joan  Carles  I  i  la  consulta  popular  sobre  la  forma  d'Estat.
(M2412020000020)

11.0.2 Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  Sant Vicenç en 
Comú-Podem, relativa a la disponibilitat dels romanents de tresoreria dels ens 
locals. (M2412020000021)

11.0.3  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Junts  x  Sant 
Vicenç, en defensa de la proposició de Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció  de  rendes  en  els  contractes  d'arrendament  d'habitatge.
(M2412020000022)

11.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Sant 
Vicenç, per a la suficiència financera dels ens locals. (M2412020000023)

11.0.5  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Junts  x  Sant 
Vicenç, en relació a les presumptes irregularitats comeses per la monarquia 
espanyola. (M2412020000024)



12.0.0 Propostes d'urgència

13.0.0 Precs i preguntes

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 14 de setembre 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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