CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT
Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 21 de juliol 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 de juliol 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 22 de juny de
2022
1.0.2 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 7 de
juliol de 2022
2.0.0 ECONOMIA I HISENDA
2.0.1 Finalització del procediment de comprovació limitada de l’Impost Sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana iniciat per acord del
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 de juliol de 2021. (G0252016000006)
2.0.2 Aprovació inicial de l'expedient número
pressupostàries de l'exercici 2022.(EC102022000012)
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2.0.3 Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 24
reguladora del preu públic per prestació de serveis a l'escola Bressol Municipal
el Petit Mamut per l'exercici 2022. (EC072022000006)

2.0.4 Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança núm. 24 reguladora
de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació de
serveis a l'escola bressol Municipal l'Alegria per l’exercici 2022.
(EC072022000007)
3.0.0 EDUCACIÓ
3.0.1 Aprovar la continuïtat del contracte de la concessió administrativa dels
serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts.
(G0412016000021)
4.0.0 ESPORTS
4.0.1 Aprovar la continuïtat de la concessió de les instal·lacions del barrestaurant de la piscina descoberta. (piscina d’estiu Sant Antoni – La Blava).
(G0422014000024)
5.0.0 SERVEIS SOCIALS
5.0.1 Aprovar la renúncia parcial l’addenda del Contracte Programa 2016 –
2019 per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb
l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts. (G0432016000013)
5.0.2 Aprovar la pròrroga de l'arrendament del local del carrer Miguel
Hernández, número 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts
(SC112019000001)
6.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
6.0.1 Aprovació inicial del pla d'usos del Centre Cívic de la Guàrdia del terme
municipal de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000005)
7.0.0 AGRICULTURA
7.0.1 Aprovació de l’addenda del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a
la millora de les infraestructures i serveis agraris del municipi, relatiu al Pla de
Treball corresponent a les actuacions i millores de l’any 2022.
(COVN2020000012)
8.0.0 INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

8.0.1 Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de les
demarcacions de Lleida i Barcelona del Consorci Localret. (CTAD2022000004)
9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç en
Comú - Podem, sobre el compliment dels Drets Humans a la frontera
d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla (M2412022000018)
9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs d’adhesió del
Parlament de Catalunya al 21 d'agost, dia Internacional de commemoració i
homenatge a les víctimes del terrorisme. (M2412022000019)
10.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
11.0.0 PRECS I PREGUNTES
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Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica

Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió comuniqueu
a l’alcalde els motius que ho justifiquin.

