CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT
Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 24 de març 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 24 de març 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 la sessió anterior.
1.0.1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 17 de febrer de
2022
2.0.0 DESPATX OFICIAL
2.0.1 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de
2022 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de
treball de personal tècnic de treball social. (RH112022000005)
2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de
2022 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de
treball d'Agents d'Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) per a l’execució
de programes de caràcter temporal el finançament del qual provingui del fons
de la Unió Europea (RH112022000004)
2.0.3 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de
2022 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de
treball de personal funcionari tècnic superior en dret. (RH112022000002)

2.0.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000444 de data 14 de març,
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques al senyor DPM, com a
sergent de la Policia Local. (RH142022000030)
2.0.5 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000452 de data 15 de març,
d’aprovació
de
la
liquidació
de
l'exercici
pressupostari
2021.
(EC102022000003)
3.0.0 ALCALDIA
3.0.1 Modificació de nomenament dels representants de la Corporació en
òrgans col·legiats (M1252019000029)
4.0.0 INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
4.0.1 Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i serveis per la
implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita prèvia per als
serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. (CTON2021000022)
5.0.0 ECONOMIA I HISENDA
5.0.1 Aprovació de l'expedient número 1 de modificacions pressupostàries de
l'exercici 2022. (EC102022000004)
5.0.2 Aprovació de l'expedient número 2 de modificacions pressupostàries de
l'exercici 2022. (EC102022000005)
6.0.0 ESPORTS
6.0.1 Successió del contractista a favor de l’empresa Aroco 21, SL, de la
concessió demanial de l'espai destinat a bar restaurant a l'edifici del camp de
futbol municipal de la Guàrdia. (G0202012000015)
7.0.0 SERVEIS SOCIALS
7.0.1 Aprovar l’ampliació mitjançant addenda al contracte programa del
Departament de Drets Socials en matèria de sistemes de resposta urgent per a
dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles,
per a l’exercici 2021. (G0432016000013)
8.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS
8.0.1 Aprovació inicial de l’expedient administratiu de l’exercici de l’activitat
econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en règim de lliure
concurrència consistent en la incorporació de l’Ajuntament com a soci de

l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), i la seva declaració
com a mitjà propi personalitzat. (SM012022000001)
9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC Sant Vicenç
en Positiu, de condemna de la invasió militar d'Ucraïna per part de la Federació
Russa i per l'acollida de refugiats/des ucraïnesos al municipi.
(M2412022000005)
9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Sant
Vicenç, per instar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l'adquisició dels
actius de la SAREB al nostre municipi. (M2412022000006)
10.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
11.0.0 PRECS I PREGUNTES
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Sant Vicenç dels Horts, 21 de març 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.

