
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 20 de octubre 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 20 de octubre 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 setembre de 
2022

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001776 de data 30 de setembre 
de  2022,  d’aprovar  el  nomenament  com a  funcionària  en  pràctiques  de  la 
senyora EGM, com a agent de la Policia Local. (RH142022000107)

2.0.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001871 de data 7 d’octubre de 
2022, d’aprovar els criteris generals per a la consolidació i  estabilització del 
personal interí, en base a l’acord adoptat per la Mesa General de Negociació 
(MGN) d’aquest Ajuntament. (RH022022000004)

3.0.0 SERVEIS SOCIALS



3.0.1  Aprovació  del  contracte  programa  2022-2025  per  a  la  coordinació, 
cooperació i  la  col·laboració  entre  el  departament  de treball,  afers socials  i 
famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
en matèria  de serveis  socials  i  altres programes relatius al  benestar  social.  
(SBV42022000011)

4.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

4.0.1  Resolució  de  les  al·legacions  i  aprovació  definitiva  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 DE LA CIUTAT I TURISME

5.0.1 Aprovació de dos dies addicionals d’obertura comercial en festius per al  
2023. (PE022022000002)

6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

6.0.1  Aprovació  inicial  del  Pla  director  del  cicle  integral  de  l’aigua  de  Sant 
Vicenç dels Horts 2022 – 2027. (PLAN2022000003)

7.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

7.0.1 Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable 
per la implantació d’un edifici destinat a aparcament públic en l’estació de FGC 
de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts. (T2142020000001)

8.0.0 ECONOMIA I HISENDA

8.0.1 Aprovar la bonificació potestativa de l'ICIO, llicència T2432022000020 als 
Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi al carrer Mestre Ramón 
Camps 15-19. (EC092022000003)

8.0.2 Aprovar la bonificació potestativa de l'ICIO, llicència OBME2022000067 
als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya per obres a l'antic CEIP El Rocio al carrer Benicarló 
39-43. (EC092022000004)

8.0.3  Aprovació  de  l'expedient  de  Reconeixement  Extrajudicial  de  Crèdits 
1/2022. Diversos departaments. (EC112022000001)



8.0.4 Aprovació de l'expedient número 9 de modificacions pressupostàries de 
l'exercici  2022  per  Crèdit  extraordinari  i  Suplement  de  Crèdit. 
(EC102022000014)

8.0.5 Aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts  de l’exercici 2021. (EC102022000008)

9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç en 
Comú-Podem, de suport a la Garantia de Rendes. (M2412022000021)

9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç en 
Comú-Podem per afavorir la participació a les eleccions municipals del 2023. 

9.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç en 
Comú-Podem, en contra de la instal·lació d'una pista de gel a la Plaça Narcís 
Lunes. (M2412022000023)

9.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC Sant Vicenç 
en Positiu i la regidora no adscrita, per a la recuperació i millora de l'atenció 
ginecològica al municipi. (M2412022000024)

9.0.5 Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de Junts x  Sant 
Vicenç,  per  al  manteniment  del  poder  adquisitiu  del  sistema  de  pensions 
(M2412022000025)

10.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

11.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El  secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]



Sant Vicenç dels Horts, 17 d´octubre 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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