
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 22 de setembre 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 setembre 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 21 de juliol de 
2022

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001302 de data 19 de juliol de 
2022 d’aprovar la modificació de l’organigrama funcional  de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (RH142022000091)

2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 
2022, d’aprovar  la rectificació d’error material en l’Oferta Pública d'Ocupació 
per a l'exercici 2022. (N4162022000001)

2.0.3 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001347 de data 25 de 
juliol de 2022, d’aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies de l’1 al 31 
d’agost de 2022. (M1252022000010)



2.0.4 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001348 de data 25 de 
juliol de 2022 de suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de 
Govern  Local  corresponents  al  mes  d'agost  de  2022,  avocar  en  favor  de 
l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes accidentals les competències delegades a la 
Junta de Govern Local. (M1252022000011)

2.0.5 Donar compte al Ple de l’Ajuntament de data 22 de setembre de 2022, 
d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb l’article 22 
de  les  Bases  d’Execució  de  l’Ajuntament  de  l’exercici  2022,  de  l’estat 
d’execució del pressupost municipal del segon trimestre de 2022, segons llistat 
annexos.

3.0.0 CULTURA

3.0.1  Aprovació  inicial  del Pla  d’usos  del  Casal  Cívic  Virgínia  Amposta  del 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000008)

4.0.0 SERVEIS SOCIALS

4.0.1  Aprovar  l’aportació  corresponent  a  la  quota  per  a  l’any  2022  entre 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, pel  finançament de l’equip  d’atenció a la infància i l’adolescència 
(EAIA-III) del Baix Llobregat. (CVIA2021000018)

5.0.0 ECONOMIA I HISENDA

5.0.1 Resolució al·legacions i aprovació definitiva 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)

5.0.2  Resolució  al·legacions  i  aprovació  definitiva  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)

6.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

6.0.0 Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de Junts x  Sant 
Vicenç, per a garantir l’accés a la gratuïtat progressiva de l'educació de primer 
cicle per a totes les famílies. (M2412022000020)

7.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA



8.0.0  PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 19 de setembre 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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