CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT
Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 17 de febrer de 2022
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 17 de febrer de 2022, 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 les sessions anteriors.
1.0.1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 20 de gener de
2022
1.0.2 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 8 de febrer de
2022
2.0.0 DESPATX OFICIAL
2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia 2022LLDR000126 d’acceptació de la
renúncia dels càrrecs de la segona tinenta d’alcaldia, senyora Carmen Soffiati
Requena i del regidor senyor Antolín Jiménez Martin. (M1252022000001)
2.0.2 Donar compte del lliurament de l’Informe sobre els noms dels carrers
designats amb noms propis de persones vinculades a Sant Vicenç dels Horts
amb relació a la Llei de Memòria Democràtica. (M2412018000015)
2.0.3 Donar compte de la suspensió de la tramitació del procediment
d’adjudicació del contracte del servei d'atenció domiciliària (SAD).
(CTOH2021000004)

2.0.4 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000240 de data 11 de
febrer de 2022 de modificació nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local. (M1252019000021)
2.0.5 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000244 de data 11 de
febrer de 2022 de modificació nomenament de les Tinentes i Tinents d’alcaldia.
(M1252019000021)
2.0.6 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000253 de data 14 de
febrer de 2022 d’ aprovar el règim de delegacions de competències de l'Alcalde
en favor de les Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les regidores i regidors.
(M1252019000021)
3.0.0 ALCALDIA
3.0.1 Redefinir els règims de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions
dels membres de la Corporació. (M1252019000025)
3.0.2 Modificació del nombre, característiques i retribució del personal eventual.
(M1252019000030)
4.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA
JURÍDICA
4.0.1 Aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança municipal de
Civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts. (EC072020000007)
4.0.2 Incorporar al patrimoni municipal 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)
5.0.0 ECONOMIA I HISENDA
5.0.1 Aprovar la bonificació potestativa i devolució d'ingressos de l'ICIO,
llicència T2432021000023 a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir.
(EC092022000002)
5.0.2 Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança Fiscal núm. 4 de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
per l'exercici 2022. (EC072022000003)
6.0.0 EDUCACIÓ
6.0.1 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la regulació dels
espais compartits entre l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Sant

Vicenç dels Horts, per a la utilització del cap del Serral de Sant Vicenç dels
Horts fins el 31 de desembre de 2022 i la modificació de l’import per a l’exercici
2022. (G0412018000038)
7.0.0 ESPORTS
7.0.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de l’explotació, en modalitat de
concessió de seveis, del servei de bar-cafeteria amb terrassa del camp de
futbol de La Barruana. (CTRE2022000001)
8.0.0 FEMINISME
8.0.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte de servei d’atenció jurídica del
SIAD a prop teu de Sant Vicenç dels Horts. (G0452017000006)
9.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL
9.0.1 Aprovar la resolució per mutu acord del contracte del servei de
“Manteniment i renovació dels espais verds en l’àmbit del sector est (plana i riu)
(Lot 1)”. (Exp G0342017000006).
10.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS
10.0.1 Aprovar la tercera pròrroga del contracte del servei de manteniment
preventiu, correctiu i normatiu a les instal·lacions de climatització, producció
d'aigua calenta sanitària i elements annexes dels edificis i equipaments
municipals de l'Ajuntament. (G0352016000039)
11.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
11.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Sant
Vicenç, sobre l’exclusió dels serveis bancaris i administracions públiques dels
col·lectius no digitalitzats i la pèrdua de qualitat dels serveis.
(M2412022000001)
11.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC-Sant
Vicenç en Positiu, de suport a la reforma laboral i el diàleg social per la seva
incidència al món local. (M2412022000002)
11.0.3 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Cs, para
rechazar el transfuguismo como práctica de corrupción política que dinamita la
estabilidad democrática de las Corporaciones Locales. (M2412022000003)

11.0.4 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç
en Comú-Podem i PSC- Sant Vicenç en Positiu, de suport al 8M.
(M2412022000004)
12.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
13.0.0 PRECS I PREGUNTES
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Sant Vicenç dels Horts, 14 de febrer 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.

