
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 22 de juliol 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 22 de juliol 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 17 de juny 
de 2021

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny 
de 2021, d’aprovar l'ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 
2021. (N4162021000001)

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny 
de 2021, d’aprovar les bases i  la convocatòria per la selecció, mitjançant el  
sistema d'oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels Horts, enquadrades dins el grup d'administració especial, sots-escala de 
serveis especials, policia local i la creació d’una borsa de reposició per cobrir 
necessitats temporals. (RH112021000022)



3.0.0 ALCALDIA

3.0.1 Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local. (M1252019000021)

4.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

4.0.1 Aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 
22 d'abril. (PLAN2021000005)

5.0.0 SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

5.0.1  Aprovar  l'inici  de  la  licitació  del  contracte  mixte  de  subministrament  i  
serveis per la implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita 
prèvia per als serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. (CTON2021000022)

6.0.0 ECONOMIA I HISENDA

6.0.1 Imposició i ordenació de Contribucions Especials per obres d'urbanització 
de l’Avinguda Mare de Déu de la Mercè. (ECO52021000001)

6.0.2 Aprovar la liquidació definitiva en concepte de Contribucions Especials 
per obres d'urbanització del carrer Ter. (EC052019000001)

6.0.3 Declaració de la caducitat del procediment de comprovació limitada iniciat 
per acord del Ple de data 19 de desembre de 2019 i iniciar un de nou, amb 
proposta de liquidació. (G0252016000001)

6.0.4 Aprovar la bonificació potestativa de l'ICIO, llicència OMA2021000008 als 
Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi. (EC092021000005)

6.0.5  Aprovació  definitiva  del  Compte  General  del  Pressupost  2020. 
(EC102021000003)

6.0.6 Aprovació de l'expedient número 4 de Modificacions pressupostàries de 
l'exercici 2021. (EC102021000006)

6.0.7 Aprovar la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Sant  
Vicenç dels Horts. (EC102020000004)



7.0.0 SERVEIS SOCIALS

7.0.1  Aprovar  la  pròrroga  de  l'arrendament  del  local  del  carrer  Miguel 
Hernández,  número  2  planta  baixa  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(SC112019000001)

7.0.2  Aprovar  excepció  al  punt  cinquè  del  conveni  signat  en  data  21  de 
novembre de 2006 i aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  Càritas  Diocesana  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  i  la 
Fundació  Privada  Iris,  per  al  funcionament  de  dos  habitatges  compartits 
destinats a cobrir l'emergència habitacional de les persones en risc d'exclusió 
residencial de Sant Vicenç dels Horts. (COVN2021000015)

8.0.0 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

8.0.1 Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 
2022. (PE022021000001)

9.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

9.0.1 Ratificar el decret 2021LLDR000977 de requeriment de documentació a 
l'empresa proposada pel contracte del  subministrament i manteniment d’una 
plataforma de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  aprovar 
l’adjudicació. (CTON2020000015)

10.0.0 MEDI AMBIENT

10.0.1  Rectificació  d'error  material  del  document  Annex  fitxa  MEDI2  de  les 
actuacions incloses dins del Pla de sostenibilitat Ambiental per als municipis de 
l’AMB (PSA). (T4302021000003)

11.0.1 Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats comunicades de Sant 
Vicenç dels Horts 2021-2025. (ACPV2020000001)

12.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

12.0.1  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels  Horts  i  la  Diputació  de Barcelona per  a  les  obres  del  Projecte 
constructiu "Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de la BV-
2002 al  seu pas per  Sant  Vicenç dels  Horts.  TM.  Sant  Vicenç dels  Horts". 
(CVIA2021000003)



13.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

13.0.1 Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  de Cs sobre el 
tribut metropolità, després de la resolució del Síndic. (M2412021000025)

13.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs, Sant Vicenç 
en  Comú  Podem  i  PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu  per  a  la  celebració  de  la 
Setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.

13.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en Comú - Podem i PSC-Sant Vicenç en Positiu, en nom de les AA.VV del 
Trevol, La Guardia, Can Costa, Sant Josep, l'Associació El Turó, el Col.lectiu 
de  Sant  Josep,  La  Vinyala,  Sant  Roc  i  el  Grup  Llinàs  per  demanar  la  
normalització  de  l'activitat  sanitària  als  centres  d'atenció  primària  de  Sant 
Vicenç dels Horts. (M2412021000027)

13.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Sant 
Vicenç de suport a l'amnistia. (M2412021000028)

14.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

15.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 19 de juliol 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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