
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ D’ÒRGAN COL·LEGIAT

Òrgan: Ple Municipal
Caràcter: ordinària
Data: 19 de gener de 2023
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 19 de gener de 2023, 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 desembre 
de 2022.

2.0.0 EDUCACIÓ

2.0.1  Aprovar  inicialment  la  cessió  gratuïta  de  dispositius  informàtics  a  les 
associacions de famílies i entitats socioeducatives sense ànim de lucre de Sant 
Vicenç dels Horts. (PROG2020000003)

3.0.0 FEMINISME

3.0.1 Aprovar la pròrroga del contracte de servei d’atenció jurídica del SIAD a 
prop teu de Sant Vicenç dels Horts (G0452017000006)

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1  Aprovació  inicial  de  l’expedient  número  01  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2023 per Crèdit Extraordinari (EC102023000003)



4.0.2  Aprovació  de  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  Crèdits 
01/2023. (EC112023000001)

4.0.3  Aprovació  de  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  Crèdits 
02/2023 (EC112023000003)

4.0.4  Aprovació  de  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  Crèdits 
03/2023. (EC112023000004)

4.0.5  Aprovació  de  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  Crèdits 
04/2023. (EC112023000005)

4.0.6  Aprovació  de  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  Crèdits 
05/2023. (EC112023000006)

5.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

6.0.0 PRECS I PREGUNTES

L’alcalde El secretari accidental

[Firma01-01] [Firma02-01]

Sant Vicenç dels Horts, 13 de gener de 2023

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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