
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 20 de febrer de 2019
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de Plens de 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’alcaldessa,  a  la  sessió 
ordinària  del Ple Municipal de l’Ajuntament,  que es farà el  20 de febrer de 
2019, 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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local, d’11 de gener de 
2019, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva d'una 
plaça de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, classe Tècnic 
Mitjà,  adscrita  al  lloc  de  treball  de  Responsable  de  Programes. 
(G0232018000275)

2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local,  d’1  de febrer de 
2019,  d’aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió  mitjançant  el 
sistema de concurs oposició lliure de d'una plaça de l’escala d’administració 
especial,  subescala  tècnica,  classe  tècnic  superior,  Gurp  A,  subgrup  A1, 
adscrita al lloc de treball de responsable d’imatge i comunicació de la plantilla 
de personal funcionari. (G0232019000007)



2.0.3 Donar compte del decret 2019LLDR000107, de 2 de gener, d’aprovar la 
prorroga del contracte temporal pel programa de Treball als Barris al senyor 
CRS. (G0232019000012)

2.0.4 Donar compte del decret 2019LLDR000155, de 30 de gener, d’aprovar la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la contractació plans d'Ocupació 
Treball i Formació subvencionats pel SOC. (G0232019000019)

2.0.5 Donar compte del  decret  2019LLDR00170,  de 31 de gener,  d’aprovar 
l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  del  nomenament  com  a 
funcionària interina de la senyora AFP per al lloc de treball d’Agent del SIAC. 
(G0232019000020)

2.0.6 Donar compte del decret 2019LLDR00171, de 31 de gener, i rectificat pel 
decret  2019LLDR000195,  de  5  de  febrer,  d’Aprovar  l’excepcionalitat,  la 
urgència i la inajornabilitat del nomenament com a funcionària interina de la 
senyora CRL adscrita a l’Àrea de Governança i Economia. (G0232019000021)

2.0.7 Donar compte del decret 2019LLDR00183, de 4 de febrer, d’aprovar la 
contractació del senyor SOM en règim de personal laboral fix, per proveir la 
plaça de Zelador (plaça número 261), adscrita al lloc de treball número 103 de 
la  plantilla  de  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts.  
(G0232019000023)

2.0.8 Donar compte del decret 2019LLDR00193, de 5 de febrer, d’aprovar el 
nomenament  del  senyor  RGC  com  a  funcionari  de  carrera,  per  proveir 
definitivament  la  número  184  de l’escala  d’administració  general,  subescala 
subalterna, enquadrada en el grup de classificació AP, i adscriure’l al lloc de 
treball núm. 30 de Conserge. (G0232019000024)

2.0.9 Donar compte del decret 2019LLDR00194, de 5 de febrer, d’aprovar el 
nomenament com a funcionari de carrera al agent de la policia local el senyor  
HCE. (G0232018000273)

2.0.10 Donar compte del decret 2019LLDR00198, de 5 de febrer, d’aprovar el 
protocol  de  col•laboració  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i 
Famílies i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la futura prestació del 
servei social de gestió de places residencials i de centre de dia a Sant Vicenç 
dels Horts. (M12520109000002)



3.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES

3.0.1  Desestimar  les  al·legacions  presentades  i  aprovar  provisionalment  la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector industrial Smurffit & 
Kappa, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (T2102018000001)

4.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

4.0.1  Ratificar  el  decret  2019LLDR000123  d’aprovar  la  suspensió  de 
l’executivitat  de la resolució número 242/2018 de 21 de novembre de 2018, 
dictada pel TCCSP, fins que no recaigui resolució judicial sobre la petició de la  
mesura cautelar. (G0342017000006)

4.0.2 Aprovar el Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de 
l’Aire 201-2025. (PLAN2019000001)

5.0.0 EDUCACIÓ

5.0.1 Aprovar  l’adhesió de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts  al  pacte 
sobre la segregació escolar, que impulsa el Síndic de Greuges de Catalunya, 
amb la  col·laboració  del  Departament  d’Educació  i  amb la  participació  dels 
diferents agents de la comunitat educativa. (CVIA2019000001)

6.0.0 AGRICULTURA

6.0.1 Aprovació inicial del text del Reglament de funcionament i organització del 
Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç dels Horts. (g0252019000004)

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, ICV-
EUiA,  PDeCAT,  SVHSP,  C's  i  la  regidora  no  adscrita  Susana  Martin,  per 
garantir  la  continuïtat  dels  Centres  Especials  de  Treball  a  Catalunya.
(M2412019000008)

7.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC per treballar 
una ordenança sobre l'energia sostenible i per la transició energètica a Sant 
Vicenç dels Horts. (M2412019000009)

7.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de JuntsxSVH-
ERC-AM, SVHSP i  PDeCAT d'abolició de la Monarquia i  reprovació del Rei 
Felip VI. (M2412019000010)



7.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de C's de rebuig de 
la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels 
mesos de  setembre i octubre de 2017. (M2412019000011)

8.0.0 Mocions d'urgència

9.0.0 Precs i preguntes

L’alcaldessa La secretària accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 15 de febrer de 2019

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