
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 19 de novembre 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 19 de 
novembre 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 Dia Internacional per a l'eliminació de la violència 
envers les dones.

1.0.0 Aprovació acta de la sessió anterior

1.0.1 Aprovació acta de la sessió de data 15 d'octubre de 2020.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR001015 de data 7 d’octubre i ratificat 
per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  15  d’octubre  de  2020,  d’aprovar  la 
màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal 
a temps complert per a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per 
IT, amb caràcter de màxima urgència al senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de 
Biblioteca. (G0232020000112)

2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 
2020, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball d’Educadors/es Infantils. (RH112020000012)

2.0.3 Donar compte del decret 2020LLDR001036 de data 13 d’octubre i ratificat 
per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  22  d’octubre  de  2020,  d’aprovar  la 
màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal 
com  a  Tècnica  mitjana  en  programes  destinada  a  Treball  als  Barris  amb 
caràcter de màxima urgència a la senyora LCP. (G0232020000108)

2.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR001043 de data 14 d’octubre i ratificat 
per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  29  d’octubre  de  2020,  d’aprovar  la 
màxima urgència,  excepcionalitat  i  inajornabiltiat  en la contractació temporal 
amb durada  determinada  a  temps  complert,  en  la  modalitat  d'obra  i  servei  
determinat,  amb  caràcter  de  màxima  urgència  a  la  senyora  ABL,  com  a 
Treballadora Social. (G0232020000109)

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001044  de  data  14  d’octubre, 
rectificat pel decret 2020LLDR001068 de data 18 d’octubre, i  ratificat per la 
Junta de Govern Local  de data 29 d’octubre de 2020,  d’aprovar  la  màxima 
urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació  temporal  per 
durada determinada, en la modalitat d’obra i servei determinat, amb caràcter de 



màxima urgència, mitjançant el programa de concessió de fons de prestació del  
Catàleg  de  serveis  2020,  a  la  senyora  NPD  com  a  Treballadora  Social. 
(G0232020000093)

2.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001051  de  data  15  d’octubre, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament com 
a funcionària interina, per acumulació de tasques a la senyora MAPM, com a 
Administrativa. (G0232020000116)

2.0.7  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001052  de  data  15  d’octubre  i 
rectificat  pel  decret  2020LLDR001069  de  data  16  d’octubre,  d’aprovar  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal, en la 
modalitat d’interinitat per a la substitució d’una treballadora en situació de baixa 
per IT, a la senyora SCC, com a Conserge. (G0232020000115)

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001071  de  data  19  d’octubre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal per durada determinada a temps complert  a la senyora OCL, com 
Administrativa. (G0232020000118)

2.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001086  de  data  22  d’octubre, 
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 ATP, com a Oficial Segona. (G0232020000119)

2.0.10  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001106  de  data  23  d’octubre, 
d’aprovar  la  suspensió  d'autorització  d'actes  extraordinàris  i  cessions 
d'ocupació de via pública (COVID-19). (M1252020000010)

2.0.11  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001100  de  data  23  d’octubre  i 
ratificat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  5  de  novembre  de  2020, 
d’aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació  temporal  com  a  Tècnica  mitjana  de  promoció  econòmica  pel 
programa  de  dinamització  del  mercat  de  treball  a  la  senyora  RGL. 
(G0232020000120)

2.0.12 Es dona compte al  Ple de l’Ajuntament de data 19 de novembre 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 tercer trimestre de 2020, segons llistats 
annexos.

2.0.13  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001135  de  data  30  d’octubre, 
d’aprovar  la  ampliació  de la  suspensió  d'autorització  d'actes extraordinaris  i 
cessions d'ocupació de via pública (COVID-19). (M1252020000010)



2.0.14 Donar compte del  decret  2020LLDR001148 de data 5 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal per durada determinada a temps complert, per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora MSRN, com a Operària 
del servei de Neteja. (G0232020000125)

2.0.15 Donar compte del  decret  2020LLDR001149 de data 5 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal per durada determinada a temps complert, per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora LGP, com a Operària del  
servei de Neteja. (G0232020000126)

2.0.16 Donar compte del  decret  2020LLDR001151 de data 5 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal per durada determinada a temps complert, per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora EAV, com a Operària del  
servei de Neteja. (G0232020000128)

2.0.17 Donar compte del  decret  2020LLDR001157 de data 6 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  contractació 
temporal en la modalitat d'interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça a 
la senyora YMB, com a Operària del servei de neteja. (G0232020000124)

3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

3.0.1 Aprovar l’elecció de Jutge/ssa de Pau  substitut/a de Sant Vicenç dels 
Horts. (SC122020000001)

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1  Aprovació  inicial  del  pressupost  municipal  de  l'exercici  2021. 
(EC102020000004)

5.0.0 ESPORTS

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

6.0.0 FEMINISME

6.0.1 Aprovar la pròrroga del Pla d'Igualtat Municipal de Sant Vicenç dels Horts 
per a l’any 2020 i 2021. (G0452016000001)



7.0.0 EMPRENEDORIA

7.0.1  Desestimar  parcialment,  estimar  parcialment  i  aprovació  inicial  del 
Reglament municipal de l’espai coworking en el municipi  de Sant Vicenç dels 
Horts. (EC072020000004)

8.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

8.0.1  Aprovar  l'inici  de  la  licitació  del  contracte  del   subministrament  i 
manteniment  d’una  plataforma  de  formació  de  l’Ajuntament. 
(CTON2020000015)

9.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

9.0.1 Ratificar l’acord de la Junta de Govern d’aprovar l’inici de la licitació del 
subministrament de carburant amb destinació als vehicles, maquinària i edificis 
municipals  i  el  decret  2020LLDR001060 de requeriment  de documentació a 
l'empresa proposada pel contracte i aprovar l’adjudicació del Lot 1 i 2 i declarar 
desert el Lot 3. (CTOH2020000001)

10.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

10.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç en 
Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç en nom de les veïnes i veïns del carrer 
Comerç, per a garantir la seguretat de les veïnes i els veïns del carrer Comerç. 
(M2412020000025)

10.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de  PSC Sant 
Vicenç en Positiu,  Cs i  Sant  Vicenç en Comú Podem, per  una recuperació 
verda i socialment justa. (M2412020000026)

10.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de PSC-Sant 
Vicenç en Positiu, Cs i Sant Vicenç en Comú Podem, en nom de CCOO, per 
exigir seguretat als centres. (M2412020000027)

10.0.4 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Cs i PSC-
Sant Vicenç en Positiu, per millorar la situació actual en els centres d'atenció 
primària del municipi. (M2412020000028)

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, 16 de novembre 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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