
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 22 de desembre 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 desembre 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 17 de novembre 
de 2022

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR002745 de data 13 de 
desembre de 2022 de suspendre la celebració de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local prevista pel dia 30 de desembre de 2022 i 6 de gener de 
2023, i avocar en aquesta alcaldia els assumptes durant el període comprès 
entre el 26 de desembre de 2022 i 6 de gener de 2023. (M1252022000016)

3.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

3.0.1  Aprovació  inicial  de  la  revisió  del  Document  Únic  de  Protecció  Civil 
Municipal (Decret 155/2014). (P7412022000001)

4.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

4.0.1 Revisió de preus d’acord amb el Decret Llei 3/2022 modificat pel Reial 
Decret Llei 6/2022 (CTON2022000033)



4.0.2  Assumir  la  iniciativa  de  la  Modificació  puntual  de  PGM  i  aprovar 
inicialment  la   Modificació  puntual  de  PGM  de  la  UA-5  façana  Llobregat. 
(T2102022000003)

5.0.0 RECURSOS HUMANS

5.0.1  Reconèixer  a  la  senyora  MGM,  amb  vinculació  jurídica  funcionària 
interina, adscrita provisionalment al lloc de treball d’arquitecta del departament 
d’urbanisme, projectes i obres públiques, la compatibilitat entre l’esmentat lloc 
de  treball  i  l’activitat  professional  d’arquitecta  per  compte  propi. 
(RH142022000145)

6.0.0 SERVEIS SOCIALS

6.0.1 Donar compte de la resolució acordada pel Tribunal Català de Contractes 
del  Sector  Públic,  i  ratificar  l’adjudicació  del  contracte  del  servei  d'atenció 
domiciliària (SAD) (CTOH2021000004)

6.0.2 Aprovar l’adhesió a la primera addenda al Conveni de Col·laboració entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona  per  a  la  regulació  de  la  cooperació  i  col·laboració  administrativa 
entre ambdues entitats per a garantir i dotar als municipis metropolitans dels 
serveis  assistencials  en  l’àmbit  de  les  urgències  i  emergències  socials. 
(CVIA2019000019)

7.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

7.0.1 Aprovació inicial del pla d'usos de l’Equipament Cívic de la Guàrdia del 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000005)

8.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

8.0.1 Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  per  al 
manteniment en l’àmbit del Riu Llobregat en el terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts. (CVIA2020000005)

9.0.0 JOVENTUT I INFÀNCIA
9.0.1 Aprovar el Pla local de joventut municipal 2023 - 2026 de Sant Vicenç 
dels Horts. (PLAN2022000004)

10.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS



10.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Sant 
Vicenç, en commemoració any Nativitat Yarza Planas. (M2412022000032)

10.0.2 Proposta de de resolució presentada pels grups municipals de Junts x 
Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem, de suport a la iniciativa legislativa 
popular  (ILP)  del  moviment  #REGULARIZACIÓNYA  per  a  la   regularització 
extraordinària de persones migrants a l’estat espanyol.. (M2412022000033)

10.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en Comú-Podem i PSC-Sant Vicenç en Positiu de promoció i implementació 
municipal del projecte VIOPET. (M2412022000030)

11.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

12.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 19 de desembre 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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