
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 21 d’octubre 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 21 d’octubre 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:

Declaració institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans any 2021

1.0.0 ALCALDIA

1.0.1  Donar  compte  de  l’expedició  de  la  credencial  per  part  de  la  Junta 
Electoral Central,  en data 6 d’octubre de 2021, designant al  senyor  Agustin 
Cera Rodríguez, regidor d’aquest Ajuntament. 

1.0.2 Presa de possessió al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts del senyor Agustin Cera Rodríguez

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

2.0.1 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 23 de setembre de 
2021

3.0.0 DESPATX OFICIAL

3.0.1  Donar  compte  del  decret  d’Alcaldia  2021LLDR001280  de  data  20  de 
setembre de 2021 d’aprovar la modificació del Decret 2021LLDR000726, de 15 
de maig de 2021, de les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
(M1252019000021)



3.0.2  Donar  compte  del  decret  d’Alcaldia  2021LLDR001282  de  data  20  de 
setembre de 2021 d’aprovar  la  modificació  del  decret  2021LLDR000697 de 
data  11  de  maig  de  2021  del  règim  de  delegacions  de  competències  de 
l'Alcalde  en  favor  de  les  Tinentes  i  Tinents  d’alcaldia  i  de  les  regidores  i  
regidors. (M1252019000021)

4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Aprovar la concessió de compatibilitat professional de la senyora RGC. 
(RH142021000143)

5.0.0 ECONOMIA I HISENDA

5.0.1 Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per 
l'exercici 2022. (EC072021000006)

5.0.2 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores de 
les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per l'exercici 2022. 
(EC072021000007)

5.0.3  Aprovació  inicial  del  pressupost  municipal  per  l’exercici  2022. 
(EC102021000008)

5.0.4 Expedient extrajudicial de crèdit número 1/2021. Diverses empreses.
(EC112021000001)

5.0.5 Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’acord 
d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per obres d'urbanització de 
l’avinguda Mare de deu de la Mercè. (EC052021000001)

6.0.0 EDUCACIÓ

6.0.1 Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el  
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de 
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al 
Treball  (PTT),  per  a  joves que han finalitzat  l'ensenyament  obligatori  sense 
obtenir  el  títol  de  graduat/da  en  educació  secundària  obligatòria. 
(CVIA2019000022)

7.0.0 SERVEIS SOCIALS

7.0.1 Aprovació de l'addenda complementària al contracte programa entre el 
Departament  de  Drets  Socials  i  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  en 
matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social  



i  polítiques  d’igualtat  per  implementar  noves  mesures  extraordinàries 
relacionades amb l’impacte social  de la COVID-19 (quarta addenda COVID) 
(G0432016000013)

8.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

8.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i  el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la implementació i 
gestió del projecte de senyalització d’accessos a les muntanyes del Baix en 
relació  al  conveni  marc  de  col·laboració  per  a  la  protecció,  millora  i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix 
entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  i  els 
Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat,  Sant 
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La 
Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la 
Barca, Martorell i Castellví de Rosanes. (COVN2021000022)

9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

9.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  del  PSC-Sant 
Vicenç en Positiu, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem en representació d’UGT, 
CCOO i Correus, en defensa del servei públic de correus. (M2412021000033)

9.0.2  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Sant  Vicenç  en 
Comú-Podem,  sobre  la  construcció  de  noves  línies  de  molt  alta  tensió  al 
territori. (M2412021000034)

10.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

11.0.1 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 18 d´octubre 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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