
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 16 de abril 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.

I 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.

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  16 d’abril  de 2020, a les 
19:00 h, en primera convocatòria, per sessió telemàtica.



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 ALCALDIA

1.0.1 Aprovar  unes normes bàsiques de funcionament de les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació, que se celebrin en forma telemàtica quan 
concorrin  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. 
(M1252020000009)

2.0.0 Aprovació de l'acta de Ple de la sessió anterior

2.0.1 Aprovació de l'acta de Ple ordinari de data 20 de febrer de 2020.

3.0.0 DESPAXT OFICIAL

3.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000388  de  data  12  de  març, 
d’aprovar  l'activació  de la  fase d’alerta  del  Pla de Protecció Civil  municipal, 
SARS-CoV-2. (M1252020000004)

3.0.2  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000399  de  data  13  de  març, 
d’aprovar  declaració  d'emergència  per  la  tramitació  de  contractes  de 
subministraments, serveis i obres. (M1252020000005)

3.0.3  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000400  de  data  15  de  març, 
d’aprovar  la  limitació  de  la  prestació  dels  serveis  públics  municipals  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  aquells  que  siguin  estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims i bàsics, 
per  la  declaració  de l'estat  d'alarma per  a  la  gestió  de la  situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19. (G0232020000045)

3.0.4  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000401 de data  16 de  març,  per 
suspendre  la  celebració  del  Ple  ordinari  i  de  les  Juntes  de  Govern  Local 
corresponent i avocar en favor de l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes accidentals 
les competències delegades a la Junta de Govern Local. (M1252020000006)



3.0.5  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000406 de data  17 de  març,  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. (G0232020000045)

3.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000408  de  data  17  de  març, 
d’aprovar  l'activació  de  la  fase  d’emergència-1  del  Pla  de  Protecció  Civil 
municipal, SARS-CoV-2. (M1252020000007)
3.0.7 Donar compte de decret 2020LLDR000421 de data 20 de març, d’aprovar 
la declaració de suspensió de terminis i advertiment de la suspensió d'obres 
privades. (M1252020000008)

3.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000441  de  data  30  de  març, 
d’aprovar prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000406 
de data 17 de març 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. (G0232020000045)

3.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000424  de  data  24  de  març, 
d’aprovar les mesures urgents de limitació horària en establiments alimentaris 
segons Reial Decret 463/2020 14 Març. (ACRM2020000001)

3.0.10 Donar compte del ban municipal on l'alcalde comunica: “L'activació del 
pla  de  protecció  civil  municipal  en  fase  d’alerta  i  ordena  l’adopció  de  les 
mesures corresponents des d’avui dia 12 i com a mínim, fins el proper dia 26 
de març ambdós inclosos”.

3.0.11 Donar compte del ban municipal on l'alcalde comunica: “La ciutadania 
només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible”.

3.0.12  Donar  compte  del  ban municipal  on  l'alcalde  comunica:  “Prohibit  els 
desplaçaments generals amb excepcions com comprar productes de primera 
necessitat, anar al metge, a la feina o al banc, tenir cura de persones grans o 
dependents, o cas de força major”.

3.0.13 Donar compte del decret 2020LLDR000447 de data 2 d’abril i rectificat 
pel  decret  2020LLDR000451,  de  data  3  d’abril,  d’aprovació  del  càrrec 
corresponent al mes de març 2020 del Preu Públic per la prestació de serveis a 
l'escola Bressol Petit Mamut curs 2019-2020. (EC032019000010)

3.0.14 Donar compte dels contractes menors aprovats durant el període 13 de 
març fins el 3 d’abril de 2020 per despeses relacionades amb la pandèmia del  
COVID-19.



3.0.15 Donar compte del decret 2020LLDR000465 de data 9 d’abril, d’aprovar 
la  modificació  temporal  de  les  tarifes  d’aplicació  en  l’exercici  2020 
corresponents als títols de transport propis i/o socials i la reducció de l’oferta de 
serveis  del  servei  de  transport  col·lectiu  urbà  de  viatgers  del  municipi. 
(M1252020000008)

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

 4.0.1  Aprovació  de  l’expedient  extrajudicial  de  crèdit  número  1/2019. 
(EC112019000001)

5.0.0 PATRIMONI

5.0.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte de concessió administrativa per 
a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del Parc del Pi Gros. 
(G0292015000012)

6.0.0 FEMINISME

6.0.1  Aprovar  l’actualització  del  circuit  i  protocol   per  a  l’abordatge  de  la 
violència masclista a Sant Vicenç dels Horts. (PLAN2020000003)

7.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

7.0.1 Aprovació  del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i  els Ajuntaments de Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat i 
Sant  Joan  Despí  per  al  projecte  de  Cooperació  Directa  Menara-Jusur 
(Marràqueix) pels anys 2019-2020. (CVIA2019000016)

8.0.0 AGRICULTURA

8.0.1 Aprovar inicialment el projecte del Reglament de la Borsa de Terres de 
Sant Vicenç dels Horts. (EC072019000007)

9.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

9.0.1  Aprovar  la  modificació  del  conveni  entre  la  Diputació  de  Barcelona, 
l'Ajuntament  de Sant  Vicenç dels  Horts  i  l'Ajuntament  de  Santa Coloma de 



Cervelló sobre el  projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització de 
Sant Roc. (CVIA2019000023)

10.0.0 ESPAIS PÚBLICA I SERVEIS MUNICIPALS

10.0.1 Aprovar la primera pròrroga del contracte de manteniment preventiu i  
correctiu  i  normatiu  a  les  instal·lacions  de  climatització,  producció  d'aigua 
calenta sanitària i elements annexes dels edificis i equipaments municipals de 
l'Ajuntament. (G0352016000039)

11.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

12.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 9 d´abril de 2020

Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió Telemàtica 
comuniqueu a l’alcalde els motius que ho justifiquin.
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