
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 15 de octubre 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  15 
d’octubre 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 48 hores després (art. 40 del 
ROM).

Ordre del dia:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS.

1.0.0 Aprovació acta de la sessió anterior

1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió de data 17 de setembre de 2020

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000883  de data  10 de setembre, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga per un 
termini de 4 mesos del nomenament com a funcionària interina en la modalitat  
d’eventual per acumulació de tasques a la senyora SMG. (G0232020000064)

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000898  de data  15 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
d’interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment 
establert de la senyora SSR. (G0232020000091)

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000913  de data  16 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
d’interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment 
establert de la senyora AGP. (G0232020000092)

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000926  de data  17 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal amb caràcter de màxima urgència de la senyora LGP per substitució 
d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT  amb  caràcter  de  màxima 
urgència. (G0232020000096)

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000927  de data  17 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal amb caràcter de màxima urgència de la senyora YMB per substitució 
d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT  amb  caràcter  de  màxima 
urgència. (G0232020000095)



2.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000979  de data  30 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
d’interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment 
establert del senyor DGR, com a Oficial Segona. (G0232020000101)

2.0.7 Donar compte del decret 2020LLDR000981 de data 1 d’octubre, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la pròrroga del contracte per 
obra i servei determinat com a AODL del senyor IAH. (G0232020000090)

2.0.8 Donar compte del decret 2020LLDR001001 de data 2 d’octubre, 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 MVM, 
com  a  Tècnica  Superior  de  Secretaria  General,  Gestió  Administrativa  i 
Assessoria Jurídica. (G0232020000100)

3.0.0 RECURSOS HUMANS

3.0.1 Aprovar la concessió de compatibilitat  professional  de la senyora LJS. 
(G0232020000104)

3.0.2  Aprovar  la  concessió  de  compatibilitat  professional  del   senyor  ACH. 
(G0232020000105)

4.0.0 CULTURA

4.0.1 Ratificar els nous estatuts del consorci per a la normalització lingüística. 
(SC142020000004)

5.0.0 SERVEIS SOCIALS

5.0.1  Aprovar  l’addenda  del  Contracte  Programa   2016  –  2019  per  a  la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia  de  la  covid-19  durant  l’exercici  2020,  entre  el   Departament  de 
Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(G0432016000013)

6.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

6.0.1  Aprovar  l'Adhesió  a  l’Associació  Internacional  Alcaldes  per  la  Pau. 
(SC142020000011)

7.0.0 URBANISME PROJECTES I OBRES ORDINÀRIES
7.0.1 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità per 
a la implantació d’una residència pública de gent gran i centre de dia a l’illa 
d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares. (T2102020000001)



8.0.0 AGRICULTURA

8.0.1 Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la millora de les  
infraestructures i dels serveis agraris del municipi (2020-2023) i de l’addenda 
referent al Pla de Treball per l’any 2020. (COVN2020000012)

9.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

9.0.1 Aprovar el  conveni  de col•laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al Manteniment en l’àmbit del 
Riu  Llobregat  en  el  terme  municipal  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(CVIA2020000005)

10.0.0 AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

10.0.1 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de Civisme i 
convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts. (EC072020000007)

11.0.0 Mocions d'urgència

12.0.0 Precs i preguntes

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 9 d´octubre 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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