
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 22 de juny 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 22 de juny de 2022, a les 19 
h, en primera convocatòria, a la sala de plens de la casa consistorial. 

La sessió plenària es portarà a terme el proper dimecres 22 de juny atenent a 
que el dia fixat pel Ple Municipal és vigília de festiu. 

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 19 de maig de 
2022

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000832 de data 17 de maig de 
2022 de designar a la regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas González, 
com  a  membre  de  la  Comissió  Informativa  Especial  de  Comptes. 
(M1252019000028)

2.0.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000870 de data 20 de maig de 
2022 de desestimar la sol·licitud de pròrroga i donar per extingida la concessió 
administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del 
Parc del Pi Gros. (G0292015000012)



2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig 
de  2022  d’aprovar  l’Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a  l'exercici  2022 
(N4162022000001)

3.0.0 RECURSOS HUMANS

3.0.1  Aprovar  la  modificació  de  diversos  articles  del  Conveni  Col·lectiu  del 
personal laboral de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (RH022022000001)

3.0.2 Aprovar la modificació de diversos articles de l'Acord de Condicions de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (RH022022000002)

3.0.3 Aprovar la modificació i aprovació del text refós de la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (RH022022000003)

4.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

4.0.1  Aprovació  inicial  del  reglament  de  mesures  alternatives  a  la  sanció 
econòmica (MASE) per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de civisme i 
convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000001)

5.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

5.0.1 Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per a l'any 
2023. (PE022022000001)

6.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

6.0.1 Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració per a la protecció, 
millora i desenvolupament integral del territori  agroforestal de les Muntanyes 
del Baix. (G0342018000052)

7.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

7.0.1  Aprovació  inicial  de  l’establiment  del  servei  públic  municipal 
d’estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari del  
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, el seu reglament d’ús i el projecte 
d’establiment. (SC132022000001)

7.0.2 Aprovació del  conveni  de col·laboració relatiu a l'aplicació del  sistema 
metropolità de tarifació social a les persones de 60 a 64 anys empadronades al 
municipi de Sant Vicenç dels Horts. (CVIA2022000002) 

8.0.0 SALUT PÚBLICA



8.0.1 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per a 
l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia. 
(G0362018000015). 

9.0.0 ECONOMIA I HISENDA

9.0.1 Aprovació de l’expedient número 5 de modificacions pressupostaries per 
a l'exercici 2022. (EC102022000009)

9.0.2 Aprovació de l’expedient número 6 de modificacions pressupostaries de 
l'exercici 2022. (EC102022000010).

10.0.0 EDUCACIÓ

10.0.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  i  la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  departament 
d’ensenyament  per  la  creació  de  l’oficina  municipal  d’escolarització  a  Sant 
Vicenç dels Horts. (CVIA2022000003)

11.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

11.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x Sant 
Vicenç i Cs, per l’adopció de mesures urgents que millorin l’organització dels 
serveis  socials,  l’atenció  a  les  persones  del  nostre  municipi  i  accelerin  la 
construcció de la residencia de la gent gran. (M2412022000015)

11.0.2  Proposta  de resolució  presentada pel  grup municipal  del  PSC-  Sant 
Vicenç en Positiu  i  la  regidora  no adscrita  senyora  Lidia  Vargas González, 
d’adhesió de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la "Xarxa de memòria i 
de prevenció del feixisme, Mai Més". (M2412022000016)

12.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

13.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El/La secretari/ària accidental



[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 17 de juny 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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