
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 18 de novembre 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 18 de novembre 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:

*Donar  compte  de  l'expedició  de  la  credencial  per  part  de  la  Junta 
Electoral Central, en data 27 d'octubre de 2021, designant a la senyora 
Maria Elena Ferreiro Nieto, regidora d'aquest Ajuntament

*Presa de possessió al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts de la senyora Maria Elena Ferreiro Nieto

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 de data 21 d'octubre de 
2021

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte al Ple de l’Ajuntament de data 18 de novembre de 2021, 
d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb l’article 22 
de  les  Bases  d’Execució  de  l’Ajuntament  de  l’exercici  2021,  de  l’estat 
d’execució del pressupost municipal del tercer trimestre de 2021, segons llistats 
annexos.



3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

3.0.1 Incorporació al patrimoni municipal de la resta de la finca 5196 de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  per  cessió  obligatòria  de  vials  derivades  de  la  llicència 
d’obres 341/1972 (SC032021000006)

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1 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. (EC092021000012)

5.0.0 EDUCACIÓ

5.0.1 Aprovació de la sisena addenda econòmica corresponent al curs 2021-
2022, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Educació per al  Pla Educatiu d’Entorn dels cursos 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022 i 2022-2023. (CVIA2019000004)

6.0.0 SERVEIS SOCIALS

6.0.1  Aprovar  l’adhesió  i  participació  en  el  programa  “Servei  local  de 
Teleassistència” des de l’1 de maig del 2021 fins al 31 de desembre del 2024, 
regulat a les Bases per a la gestió i  desenvolupament del programa “Servei 
local de Teleassistència - anys 2021-2024”. (PROG2021000003)

6.0.2 Aprovar l’adjudicació del contracte del servei d'atenció domiciliària (SAD). 
(CTOH2021000004)

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, Esplugues de Llobregat,  Gavà i 
Sant Joan Despí amb l’Institut Marocain de Développement Local Imadel pels 
anys 2021-2024. (CVIA2021000022)

8.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

8.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts  i  l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació  del  servei  
públic  de  transport  col·lectiu  urbà  de  viatgers  en  aquest  municipi. 
(CVIA2019000011)



8.0.2 Aprovació del primer any de pròrroga o fins la formalització de la nova 
concessió, del contracte de gestió de serveis per a la gestió i explotació de les 
zones  d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública. 
(G0312015000003)

9.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal PSC – Sant Vicenç 
en positiu, amb motiu del 25 de novembre, dia Internacional de l'Eliminació de 
la Violència vers les Dones. (M2412021000037)

10.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

11.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 15 de novembre 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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