CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT
Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 19 de maig 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 19 de maig 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:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA D’EUROPA 2022
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 21 d’abril de 2022
2.0.0 DESPATX OFICIAL
2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000677 de data 22
d’abril de 2022 d’aprovar l’adhesió a la declaració per a uns municipis i
comunitats cuidadores. (M1252022000006)
3.0.0 PROTECCIÓ CIVIL
3.0.1 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions de Sant Vicenç dels
Horts, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. (PLAN2021000005)

4.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA
JURÍDICA
4.0.1 Aprovar la rectificació d’ofici per error material de l’Ordenança Municipal
de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.
(EC072020000007)
4.0.2 Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de
2021. (P2102022000001)
5.0.0 RECURSOS HUMANS
5.0.1 Aprovar la concessió de compatibilitat professional del funcionari interí,
senyor AZE. (RH142022000038)
6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS
6.0.1 Aprovació inicial de la memòria justificativa de la iniciativa pública, per a
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)
7.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC-Sant
Vicenç en Positiu, Junts x Sant Vicenç, C's, Sant Vicenç En Comú-Podem i la
regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas González, de suport als
dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran. (M2412022000013)
7.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç
en Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç, reclamant l'inici dels tràmits per obtenir
la cessió d'ús de l'antiga Caserna de la Guardia Civil. (M2412022000014)
8.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
9.0.0 PRECS I PREGUNTES
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Sant Vicenç dels Horts, 16 de maig 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.

