
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 20 de gener de 2022
Hora: 19:00 h
Lloc: Telemàtica (Zoom)

La disposició final segona del Reial decret llei estatal 11/2020, de 31 de març,  
pel qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit social i econòmic per 
afrontar el COVID-19, afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la Llei de Bases de 
Règim Local (LBRL), que faculta a l’alcalde per constituir, celebrar sessions i  
adoptar acords a distancia per mitjans electrònics i telemàtics, sempre i quan 
apreciï  la  concurrència de situacions excepcionals de força major,  greu risc 
col·lectiu  o  catàstrofes  publiques  que  impedeixin  o  dificultin  de  manera 
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions 
dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals.

Atès que les mesures que cal adoptar per garantir la celebració d’un ple sense 
greu  risc  per  la  salut  dels  seus  participants,  per  la  COVID-19,  impedeix  o 
dificulta  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim 
presencial del Ple Municipal.

Atès que és indubtable la concurrència d’aquestes situacions excepcionals ja 
que tot  i  que ha finalitzat  la declaració  de l’estat  d’alarma es manté el  risc  
col·lectiu de contagi del COVID i la impossibilitat de celebrar el ple presencial, 
em plau convocar-vos a la sessió Telemàtica del Ple ordinari que se celebrarà 
el 20 de gener de 2022, a les 19:00h en primera convocatòria, de conformitat  
amb el que disposa l’article 46 de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local.

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 23 de desembre 
de 2021



2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 17 de 
desembre  de  2021,  d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb 
caràcter de màxima urgència al  senyor  VMGC, com a caporal  de la Policia 
Local de Sant Vicenç dels Horts. (RH142021000162)

2.0.2 Donar compte del decret 2021LLDR001810 de data 29 de desembre de 
2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques a la senyora 
ILN, com agent de la Policia Local. (RH142021000176)

2.0.3 Donar compte del decret 2021LLDR001807 de data 29 de desembre de 
2021 de nomenament com a funcionària en pràctiques a la senyora VGC, com 
agent de la Policia Local. (RH142021000179)

2.0.4 Donar compte del decret 2021LLDR001808 de data 29 de desembre de 
2021 de nomenament  com a funcionari  en  pràctiques  el  senyor  ACS,  com 
agent de la Policia Local. (RH142021000178)

2.0.5 Donar compte del decret 2021LLDR001806 de data 29 de desembre de 
2021 d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques el senyor AVA, 
com agent de la Policia Local. (RH142021000174)

2.0.6 Donar compte del decret 2021LLDR001811 de data 29 de desembre de 
2021 de nomenament com a funcionari en pràctiques el senyor MSR com agent 
de la Policia Local. (RH142021000175)

2.0.7 Donar compte del decret 2021LLDR001809 de data 29 de desembre de 
2021  de  nomenament  com a  funcionari  en  pràctiques  el  senyor  ASA,  com 
agent de la Policia Local. (RH142021000177)

2.0.8 Donar compte del decret 2022LLDR000008 de data 7 de gener de 2022 
d’aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques de la senyora NRA, 
com agent de la Policia Local. (RH142022000003)

3.0.0 ALCALDIA

3.0.1 Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs i càrrecs electes 
de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000002)

4.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

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



5.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

5.0.1 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)

6.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

6.0.1 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)

7.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

8.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 17 de gener de 2022

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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