CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT
Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 21 d’abril 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 21 d’abril 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 24 de març de
2022
2.0.0 DESPATX OFICIAL
2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000476 de data 18 de
març, de nomenar el senyor JMMR com a assessor d’Alcaldia en sostenibilitat
ambiental, plaça vacant de la plantilla de personal, funcionari i eventual per
assessorament especial per personal de confiança. (RH142022000036)
2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de març de
2022 d’aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al manteniment i gestió
del parc del Pi Gros. (CVIA2022000001)
2.0.3 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000627 de data 11
d’abril de 2022 d’aprovació de l'expedient d'incorporació de Romanents de
crèdit amb despesa afectada, 2021. (EC102022000003)

3.0.0 SERVEIS SOCIALS
3.0.1 Aprovar la rectificació d’error material de l’acord de Ple Municipal de data
23 de desembre de 2021, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
de finançament de l’equip atenció a la infància i l’adolescència (EAIA-III) del
Baix Llobregat, per al període 2021-2024. (CVIA2021000018)
4.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL
4.0.1 Aprovar l’addenda econòmica per l’exercici 2022 del conveni marc de
col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori
agroforestal de les muntanyes del Baix. (G0342018000052)
5.0.0 SALUT PÚBLICA
5.0.1 Aprovar l’addenda econòmica per a l’exercici 2022 del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de les activitats de control de
mosquits durant l’any 2021-2024. (CVIA2021000009)
6.0.0 HABITATGE SOCIAL
6.0.1 Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social, per l’any 2022.
(COVN2021000005)
6.0.2 Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d’encàrrec
de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per l’any 2022.
(COVN2021000010)
7.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç
en Comú-Podem, PSC-Sant Vicenç en Positiu i Junts x Sant Vicenç en
commemoració del 91è aniversari de la proclamació de la segona república.
(M2412022000009)
7.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant Vicenç en
Comú-Podem per compensar als usuaris i usuàries que pateixen l'impacte dels
preus de l'energia i la reducció del cost de la targeta T-USUAL.
(M2412022000010)

7.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant Vicenç,
per obrir un procés de participació al barri de La Guàrdia per la designació d’un
nom de dona al nou centre cívic de la plaça de la Pau. (M2412022000011)
8.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
9.0.0 PRECS I PREGUNTES
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Sant Vicenç dels Horts, 14 d´abril 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.

