
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 17 de juny de 2021
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’alcalde, a la sessió ordinària  
del Ple Municipal de l’Ajuntament, que es farà el 17 de juny de 2021, 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 de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior

1.0.1 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 20 de 
maig de 2021

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig 
de 2021, de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000601 de data 27 d’abril  de 
2021,  sobre  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per  acumulació  de 
tasques amb caràcter de màxima urgència a la senyora NTF, al lloc de treball 
d’educadora  social  i  adscriure-la  provisionalment  al  departament  de  serveis 
socials. (RH142021000063)

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig 
de 2021, de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000640 de data 4 de maig de 
2021, sobre l’aprovació de les bases i al convocatòria i bases d'una borsa de 
treball de director/a de l'Escola Bressol Municipal. (RH112021000017)

2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig 
de 2021, de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000712 de data 13 de maig de 



2021, sobre el nomenament com a funcionari interí amb caràcter de màxima 
urgència al  senyor  RQB, com a tècnic  mitjà  d'educació per substitució d'un 
funcionari  en  situació  de  permís  per  naixement  i  cura  del  menor. 
(RH142021000074)

2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig 
de 2021 de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000761 de data 19 de maig de 
2021  sobre  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per  acumulació  de 
tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora VAM com a auxiliar 
administrativa  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  unitat  administrativa  del 
departament de seguretat ciutadana, enquadrada en el grup de classificació C, 
subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs 
de treball amb efectes del dia 20 de maig de 2021 i fins a la resolució definitiva  
del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 
(RH142021000079)

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000658,  de  data  6  de  maig,  de 
nomenar a la senyora ABO com a voluntària de Protecció Civil de Sant Vicenç 
dels Horts. (PCVO2021000001)

2.0.6  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000726,  de  data  15  de  maig,  de 
delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. (M1252019000021)

3.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

3.0.1 Aprovació inicial de l’actualització del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç dels Horts. (PLAN2021000004)

4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Aprovar el text refós de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (RH152021000004)

5.0.0 SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

5.0.1  Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  del  servei  del  sistema  de 
videoacta, equips de gravació i transmisió de les actes de les sessions que 
celebrin els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així  
com el seu manteniment i suport tècnic. (G0512016000009)

6.0.0 ECONOMIA I HISENDA

6.0.1  Aprovació  inicial  de  l'expedient  número  3  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021 (EC102021000005)



7.0.0 EDUCACIÓ

7.0.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte de la concessió administrativa 
dels serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts. 
(G0412016000021)

8.0.0 ESPORTS

8.0.1  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  de  concessió  administrativa  per  a 
l’explotació  del  bar  de  la  piscina  d’estiu  Sant  Antoni  -  La  Blava. 
(G0422014000024)

8.0.2 Ratificar el decret 2021LLDR000851 de rectificació d’error material en el  
plec de clàusules administratives particulars del contracte d’explotació, en la 
modalitat de concessió de serveis, del servei de bar cafeteria amb terrassa del 
camp de futbol de La Barruana aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 20 
de maig de 2021(CTRE2021000001)

9.0.0 AGRICULTURA

9.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell Comarcal, 
Unió  de  Pagesos,  Associació  d'Iniciatives  Rurals  de  Catalunya  per  al 
desenvolupament i governança del projecte espai test agrari de Sant Vicenç 
dels Horts. (COVN2021000006)

9.0.2 Aprovació de l’addenda 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 serveis agraris del municipi, relatiu al Pla de 
Treball  corresponent  a  les  actuacions  i  millores  de  l’any  2021. 
(COVN2020000012)

10.0.0 HABITATGE SOCIAL

10.0.1 Acceptar l’encomanda de gestió efectuada per l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya per l’assumpció de l’assessorament i gestió de serveis en matèria 
d’habitatge,  per  mitjà  de  l’Oficina  Local  d’Habitatge,  per  a  l’any  2021 
(COVN2021000010)

11.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

11.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Junts  x  Sant 
Vicenç, per a declarar Sant Vicenç dels Horts municipi  amic de la lactància 
materna.(M2412021000020)



11.0.2  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Junts  x  Sant 
Vicenç per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (M2412021000021)

11.0.3  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Junts  x  Sant 
Vicenç pel tractament igualitari i el reconeixement prioritari de la dona respecte 
l'home en els  espais públics i  equipaments municipals  de Sant  Vicenç dels 
Horts (M2412021000022)

11.0.4 Propuesta de resolución presentada por  el  grup municipal  de Cs de 
rechazo al indulto a los políticos condenados por sedición y malversación de 
fondos públicos por los hechos ocurridos en Cataluña derivados del proceso 
separatista. (M2412021000023)

11.0.5  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals  PSC i  Sant 
Vicenç en Comú Podem, per suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el  
dret a l'habitatge. (M2412021000024)

12.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

13.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 14 de juny de 2021

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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