
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 23 de desembre 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 23 de desembre 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 de data 18 de novembre 
de 2021

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 12 de 
novembre de 2021 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució 
d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu. (RH112021000033)

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 19 de 
novembre  de  2021 d’aprovar  la  modificació  i  l’ampliació  de  l'Oferta  Pública 
d'Ocupació per a l'exercici 2021. (N4162021000001)

2.0.3  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  2021LLDR001661  de  data  1  de 
desembre de 2021 d’establir com a zona de circulació restringida de vehicles la 
zona pacificada i aprovar el Protocol de les condicions i la regulació de la zona 
pacificada del barri de Vila Vella zona 1. (MBVP2021000001)



3.0.0 ALCALDIA

3.0.1 Modificar l’acord de Ple de data 2 de juliol  de 2019 de designació de 
representants  de  la  Corporació  en  els  Consells  Escolars  dels  Centres 
Educatius d'aquest municipi. (M1252019000027)

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1 Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 
per l'exercici 2022. (EC072021000006)

4.0.2  Resolució  al·legacions  i  aprovació  definitiva  de  les  ordenances 
reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per 
l'exercici 2022. (EC072021000007)

4.0.3 Resolució d'al·legacions i  aprovació definitiva del pressupost municipal 
per a l'exercici 2022 (EC102021000008)

4.0.4  Resolució  de  les  al·legacions  presentades  en  procediment  de 
comprovació limitada de l'Impost Sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana (G0252016000006)

5.0.0 EDUCACIÓ

5.0.1 Aprovar inicialment el canvi de denominació i modificació del nom de la 
Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts, pel nom específic de Escola Bressol 
Municipal Petit Mamut. (SC242021000001)

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

6.0.0 ESPORTS

6.0.1 Declarar deserta la licitació del contracte de l’explotació, en modalitat de 
concessió de serveis,  del  servei  de bar-cafeteria amb terrassa del camp de 
futbol  de  La  Barrruana  i  aprovar  la  devolució  de  la  garantía. 
(CTRE2021000001)

7.0.0 SERVEIS SOCIALS

7.0.1 Aprovar el  conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, de finançament de l’equip 



d’atenció  a  la  infància  i  l’adolescència  (EAIA-III)  del  Baix  Llobregat,  per  al 
període 2021-2024. (CVIA2021000018)

8.0.0 FEMINISME

8.0.1 Aprovar la rectificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els 
ajuntaments  de  Begues,  Castelldefels,  Castellví  de  Rosanes,  Corbera  de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  així  com  la  publicació  i  presentació  de  l’obra 
guanyadora,  aprovat  en el  Ple  Municipal  de data 23 de setembre de 2021. 
(CVIA2021000010)

9.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

9.0.1 Aprovar el Pla Municipal Director ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible ) "Sant Vicenç dels Horts Agenda 2030". (PLAN2021000013)

10.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

10.0.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  per  a  la  mutació  demanial 
subjectiva de la parcel·la situada al  carrer Lucena 2-4 del  municipi  de Sant 
Vicenç  dels  Horts  de  l’Àrea  metropolitana  de  Barcelona  per  a  la  promoció 
d’allotjaments dotacionals. (CVIA2021000023)

11.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

11.0.1 Aprovació inicial del Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera 
(PEMS-SVH) del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, pels anys 2021 a 
2027. (PLAN2020000009)

12.0.0 HABITATGE SOCIAL

12.0.1 Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge
2021-2026 de Sant Vicenç dels Horts. (PLAN2021000002)

13.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

13.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç, per a demanar la redacció i aprovació 
d'un Pla Director d'Equipaments. (M2412021000038)



13.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x Sant 
Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem de rebuig a la providencia del Tribunal  
Suprem i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya i adhesió al 
manifest Somescola.cat. (M2412021000039)

13.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC per refer i 
reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 
per  millorar  l'aprenentatge  i  ús  de  les  llengües  en  un  context  plurilingüe. 
(M2412021000040)

13.0.4  Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  Grup  Municipal  de  Cs, 
instando  a  desarrollar  las  acciones  necesarias  en  el  ámbito  escolar  para 
defender  la  educación  integral  de  todos  los  alumnos  catalanes  en  las  dos 
lenguas oficiales de Cataluña. (M2412021000041)

14.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

15.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 20 de desembre 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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