
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 20 de febrer de 2020
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de plens de la Casa de la Vila

De conformitat amb l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, reformada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en 
concordança amb l’article 98  b) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, us convoco, per indicació de l’alcalde, a la sessió ordinària  
del Ple Municipal de l’Ajuntament, que es farà el 20 de febrer de 2020, a les 
19:00 h, en primera convocatòria, a la sala de plens de la casa consistorial.

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 del Ple ordinari de data 16 de gener de 
2020.

2.0.0 DESPAXT OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR000008 de data 7 de gener, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la contractació temporal per 
circumstàncies de la producció de la senyora CRF. (G0232019000252)

2.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR000010 de data 7 de gener, i ratificat  
per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  23  de  gener  de  2020,  d’aprovar  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament amb caràcter de 
màxima urgència de la senyora DDM com a Tècnica de Mobilitat per substitució 
d’un treballador en situació de baixa per IT. (G0232019000248)

2.0.3 Donar compte del decret 2020LLDR000019 de data 9 de gener, d’aprovar 
la  pròrroga  del  contracte  per  obra  i  servei  determinat  com  a  AODL  de  la 
senyora MCC. (G0232019000254)

2.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR000020 de data 9 de gener, d’aprovar 
la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  pròrroga  del  contracte 



temporal  per  obra  i  servei  determinat  com  a  AODL  del  senyor  CGG. 
(G0232019000246)

2.0.5 Donar compte del decret 2020LLDR000021 de data 9 de gener, i rectificat  
pel  decret  2020LLDR000039,  de  data  15  de  gener,  d’aprovar   la  urgència, 
l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la pròrroga en la contractació temporal per  
circumstàncies de la producció de la senyora ATLA. (G0232020000002)

2.0.6 Donar compte de decret 2020LLDR000022 de data 9 de gener, d’aprovar 
la pròrroga del contracte temporal com a tècnica mitjana per desenvolupar el 
programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial 
i social: Projecte Treball als Barris, i en el marc de les accions corresponents al 
programa A. Resolució TSF/1847/2019 de 26 de juny. (ref. BDNS 465044) de la 
senyora EMM. (G0232019000255)

2.0.7  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000036  de  data  14  de  gener, 
d’aprovar  la  contractació  temporal  pel  Programa  de  coordinació  Escoles 
Bressol Municipals, etapa 0-3 anys,  de Sant Vicenç dels Horts a la senyora 
SSG. (G0232020000010)

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000043  de  data  15  de  gener, 
d’aprovar el nomenament funcionari en practiques com agent de policia local 
del senyor JLP. (G0232020000001)

2.0.9 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener 
de 2020, de  deixar sense efecte el decret núm. 2019LLDR001749 de data 26 
de novembre, i aprovar la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabilitat en 
la contractació temporal per circumstàncies de la producció del senyor  JCM 
com a oficial de tercera polivalent. (G0232019000225)

2.0.10 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de gener  
de 2020, de deixar sense efecte el decret núm. 2019LLDR001747 de data 26 
de novembre, i aprovar la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabilitat en 
la contractació temporal  per circumstàncies de la producció del  senyor  ATP 
com a oficial de tercera polivalent. (G0232019000228)

2.0.11  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000056  de  data  16  de  gener, 
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques agent de la policia 
local de la  senyora EGM. (G0232020000009)

2.0.12  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000057  de  data  16  de  gener, 
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques agent de la policia 
local del  senyor VMGC. (G0232020000008)



2.0.13  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000058  de  data  16  de  gener, 
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques agent de la policia 
local al senyor AAP. (G0232020000006)

2.0.14  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000059  de  data  16  de  gener, 
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques agent de la policia 
local al senyor DMB. (G0232020000005)

2.0.15  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000060  de  data  16  de  gener, 
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques agent de la policia 
local del senyor RHB. (G0232020000004)

2.0.16  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000061  de  data  16  de  gener, 
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques agent de la policia 
local del senyor MBC. (G0232020000003)

2.0.17  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000090  de  data  21  de  gener, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  contractació 
temporal de durada determinada a temps parcial a la senyora SCC fins a la 
cobertura  definitiva  de  la  plaça  com  a  Tècnica  Mitjana  de  Comunicació. 
(G0232020000012)

2.0.18  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000127  de  data  29  de  gener, 
d’aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies 30 i 31 de gener de 2020, 
que seran exercides per la primera Tinenta d’alcalde, i en absència d’aquesta 
per la resta, segons l’ordre de nomenament. (M1252019000031)

2.0.19  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000142  de  data  31  de  gener, 
d’aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari  interí  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala  serveis 
especials, Agent de la Policia Local, del senyor MMG. (G0232020000017)

2.0.20  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000143  de  data  31  de  gener, 
d’aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari  interí  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala  serveis 
especials, Agent de la Policia Local del senyor ASA. (G0232020000018)

2.0.21  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000144  de  data  31  de  gener, 
d’aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del nomenament com a 
funcionari  interí  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala  serveis 
especials, Agent de la Policia Local del senyor RBR. (G0232020000019)

2.0.22  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000145  de  data  31  de  gener, 
d’aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del nomenament com a 



funcionària  interina  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala  serveis 
especials, Agent de la Policia Local de la senyora VGC. (G0232020000021)

3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA.

3.0.1 Aprovar la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 
2019. (P2102020000001)

3.0.2  Modificació  de  nomenament  dels  representants  de  la  Corporació  en 
òrgans col•legiats i el nou nomenament com a representant al Consell de la 
Formació Professional del Baix Llobregat a la corporació. (M1252019000029)

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1 Aprovació de l'expedient número 1 de Modificacions pressupostàries de 
l'exercici 2020. (EC102020000001)

5.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

5.0.1 Adhesió al  Pacte dels  Alcaldes i  les Alcaldesses pel  Clima i  l'Energia 
2030. (PLAN2020000001)

6.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

6.0.1 Homologar el Pla d’Autoprotecció del Pavelló municipal Sant Josep per a 
les activitats extraordinàries. (PLAN2020000002)

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en Comú – Podem, PSC Sant  Vicenç en Positiu i  Junts x Sant  Vicenç,  de 
rebuig a l'aplicació del Pin Parental. (M2412020000003)

7.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en Comú – Podem, PSC Sant Vicenç en Positiu i Junts x Sant Vicenç,  per a la  
regulació i posada en funcionament de l'assistència a distancia dels regidors i 
regidores a les sessions del Ple i l'emissió de vot. (M2412020000004)

7.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC Sant 
Vicenç en Positiu i Ciutadans, sobre les conseqüències del temporal Glòria a 
Sant Vicenç dels Horts. (M2412020000005)

7.0.4 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Ciutadans i  
PSC Sant  Vicenç  en  positiu,  per  a  fomentar  a  Sant  Vicenç  dels  Horts  els 



programes que combaten l'aïllament social i la solitud de les persones grans. 
(M2412020000006)

7.0.5 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC-Sant 
Vicenç en Positiu, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem, en nom de la Plataforma 
Associació per la promoció del transport públic, per a l’extensió del tramvia a 
des  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  al  Polígon  el  Pla;  Molins  de  Rei,  fins 
l’intercanviador  amb  FGC  a  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  Pallejà. 
(M2412020000007)

7.0.6 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x Sant 
Vicenç, PSC Sant Vicenç en Positiu i Ciutadans, per l'eliminació de la taxa rosa 
i per la bonificació de productes d'higiene femenina. (M2412020000008)

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, 17 de febrer 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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