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Us notifico que el Sr. Alcalde, mitjançant Decret núm. 2532/2021, de 26 de juliol de 

2021, ha dictat la següent Resolució, que literalment es transcriu a continuació:  

 

“DECRET 

 

 

De conformitat amb l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local i 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 

12 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i en l’article 24 del Reglament Orgànic 

Municipal.  

 

L’art. 46 de la LRBRL en el seu apartat 3r preveu la possibilitat de celebració de plens 

telemàtics en cas de situacions excepcioals de força major o greu risc col.lectiu, o 

catástrofes publiques. 

 

La declaració de l’estat d’alarma aprovat per contenir la propagació d’infeccions 

causades pel SARS-CoV-2 aprovat a través del Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre 

va expirar a les 00:00 hores del dia 9 de maig de 2021 . 

 

No obstant això, en aquests moments està vigent resolució SLT/2331/2021, de 20 de 

juliol, publicada en el DOGC número 8463A de 22 de juliol de 2021,  per la que es 

prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i es reverteixen flexibilitzacions 

anteriors i es recuperen mesures més severes, per la qual cosa aquesta Alcaldia 

considera justificada i necessària la celebració de la sessió del ple a través de mitjans 

telemàtics. 

 

En compliment de l’acord de Ple de data 1 de juliol a 2019 relatiu a la Determinació de 

la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i la Junta de Govern Local, 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Convocar Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el dia 29 de 

juliol de 2021 a les 19 hores a través de mitjans electrònics, a la fi de resoldre sobre 

l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent ordre del dia: 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DE DATA 29/06/2021. 

 

2. DICTÀMENS:  

 

   2.1. Àrees d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat. 
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2.1.1.- Aprovació d’un reconeixement de crèdits de despeses realitzades durant 

l'exercici 2020 amb càrrec a l'exercici 2021. Exp.: INT 2020 33 6  

 

2.1.2.- Modificació l’Ordenança fiscal número 15 en els supòsits de les 

ocupacions de via pública vinculades a l’exercici d’activitats recreatives 

(apartats 6 i 6bis de l’article 6è.) i concessions demanials. Exp.: AEG 2021 1 29 

 

2.1.3.- Determinació de les festes locals de l'any 2022 a Sant Just Desvern. Exp.: 

ALC 2021 75 1 

 

2.1.4.- Aprovació del protocol per la regulació de la prestació de serveis en la 

modalitat de teletreball a l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Exp.: PER 2021 

142 3 

 

2.1.5.- Modificació singular de la relació del llocs de treball (RLT) respecte del 

lloc de treball reservat a personal directiu (DI002). Exp.: PER 2021 135 4 

 

2.1.6.- Modificació singular de la RLT pel que respecta al complement de 

destinació dels llocs de treball de Secretari/ària General (L005) i Interventor/a 

General (L129). Expedient: PER 2021 147 4 

 

 

   2.2. Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient  

 

2.2.1.- Aprovació definitiva de les bases per a la convocatòria per la concessió 

de subvencions per a fomentar l'ús de transport públic i de la mobilitat sostenible 

en règim d'adjudicació directa del municipi de Sant Just Desvern. EXP: AUM 

2021 70 27. 

 

2.2.2.- Aprovació definitiva del projecte d’execució de les franges de protecció 

contra incendis del nucli urbà, al terme de Sant Just Desvern. Exp.: AUM 2021 

42 17. 

 

2.2.3.- Aprovació definitiva del projecte de franges de protecció d’incendis de 

les edificacions aïllades en el terme municipal de Sant Just Desvern. Exp.: AUM 

2021 43 18. 

 

2.2.4.- Aprovació definitiva del projecte d’obres de reurbanització del 

c/Caçadors, de Sant Just Desvern. Exp.: AUM 2020 89 14. 

 

2.2.5.- Aprovació definitiva del projecte d’obres de reurbanització del c/ Verge 

del Pilar, de Sant Just Desvern. Exp.: AUM 2020 90 10. 

 

2.2.6.- Aprovació definitiva del de projecte reurbanització del c/ Bonavista 

(entre c/ Creu i c/ Major) de Sant Just Desvern. Exp. Exp.: AUM 2020 91 13. 

 

   2.3. Àrea de Serveis a la Persona 
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2.3.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Just 

Desvern i l'associació catalana per la infància maltractada (ACIM) per a la 

promoció del bon tracte a la infància i l'adolescència a través de la prevenció de 

qualsevol tipus de maltractament, la sensibilització de la ciutadania i la formació 

dels/les professionals. Exp.: ADS 2021 93 4. 

 

2.3.2.- Aprovació de l'alliberament del crèdit sobrant del contracte per a la 

prestació de servei bàsic d’ajuda a domicili corresponent a l’exercici econòmic 

2021. EXP. SEC 2019 63 77. 

 

2.3.3.- Aprovació del pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de Sant Just 

Desvern , anys 2022, 2023 i 2024. EXP.: ADS 2006 249 49. 

 

2.3.4.- Aprovació del compromís i voluntat de creació de 107 places per a 

infants de 0 a 3 anys, per a llars de titularitat municipal i sol·licitud de 

subscripció de conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per tal 

de formalitzar el compromís de creació i inclusió en la programació i oferta de 

les places assenyalades d’educació infantil de 1er cicle a Sant Just Desvern, la 

creació d’una nova llar d’infants de titularitat municipal, així com el 

finançament corresponent. EXP.: ADS 2021 285 2. 

 

2.3.5.- Aprovació de la impossibilitat d’execució i suspensió parcial com a 

conseqüència de les restriccions imposades pel Departament de Salut (GC) en la 

tercera onada de la Covid-19, del contracte de la concessió per la gestió del 

Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua. EXP.: SEC 2017 40 284. 

 

3. MOCIONS. 

 

3.1.- Moció dels grups municipals del PSC, MOVEM, JxCAT, ERC i el regidor no 

adscrit d'adhesió i suport al Grup Impulsor Salut Mental Comunitària Baix Llobregat. 

Exp.: ALC 2021 78 1 

 

3.2.- Moció del grup municipal CUP-AMUNT per l’adhesió a la Plataforma per 

recuperar l’energia. Exp.: ALC 2021 84 1 

 

4. PROPOSICIONS D’URGÈNCIA (si s’escau). 

 

5. MOCIONS D’URGÈNCIA (si s’escau). 

 

6. CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN: 

 

   6.1. Relació de decrets  

 

   6.2. Acords adoptats per la Junta de Govern Local  

 

   6.3. Informació econòmica financera periòdica 

 

   6.4. Informació de l’Alcaldia  
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6.4.1.- Donar compte al ple del seguiment de les mocions del segon semestre de 

2020 i primer semestre de 2021 d’acord amb la moció aprovada pel plenari de 

28 de gener de 2016: “Moción de seguimiento y transparencia sobre las 

mociones aprobadas por el pleno del ayuntamiento de Sant Just Desvern”. Exp.: 

ALC 2021 76 1 

 

 

7. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SENYOR CARLES 

GARCIA SALAS COM A REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT. 

EXP.: SEC 2021 107 2 

 

8. PRECS I PREGUNTES. 

 

Segon.- Notificar la present Resolució a les persones regidores, advertint-les que, de 

conformitat amb l’article 12.1 del citat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de 

comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la 

impossibilitat d’assistir a l’esmentada sessió. 

 

Tercer.- Publicar anunci de la present convocatòria.” 

 

 

 

 

 

Margarita Rodríguez Rodríguez 

SECRETÀRIA GENERAL 

 

Sant Just Desvern, en la data indicada de la signatura electrònica. 

Referència: SEC 2021 106 3 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


