
CONVOCATÒRIA SESSIÓ   PLE

De conformitat amb l’article 18 i ss. del Reglament Orgànic Municipal, us notifico que 
l’Alcalde ha convocat la present sessió, amb l’ordre del dia que a continuació s’indica.

En cas de no poder assistir comuniqueu a l’Alcaldia els motius que ho justifiquin.

Sessió: El Ple de l'Ajuntament Dia: 20/12/2018
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 17 de desembre de 2018

   
L’Alcalde En dono fe

El Secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]

ORDRE DEL DIA:

 A) PART RESOLUTÒRIA:

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 29 de novembre de 2018.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

2.- Presa de possessió com a Regidora Sra. María del Carmen Bravo Oliver, de la llista de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadania (C's (MOCI2018000074).
3.-  Integració  de  la  Regidora  Sra.  María  del  Carmen Bravo  Olive  del  grup  municipal 
Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadania  (C's),  i  a  les  Comissions  Informatives  i  òrgans 
col·legiats (MOCI2018000073).
4.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.
5.- Moció presentada per 256 signatures de la Ciutadania per a què es torni a instal·lar 
una pancarta amb un llaç groc i el lema "US VOLEM A CASA" al balcó de l'Ajuntament 
(MOCI2018000075).
6.-  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ICV-EUiA  i  PSC  per  al  desplegament  de 
mesures legals per fer accessible el dret a l'habitatge digne (MOCI2018000076).

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

7.- Aprovació Pla Econòmic Financer (G0422018000008)
8.-  Aprovar  transferir  a  l'Associació  Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de 
Barcelona l'aportació corresponent a l'exercici 2018 (ATAE2018000003).
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9.- Establiment d'actuacions administratives i aprovació del Pla de Viabilitat 2019-2022, en 
relació  a  la  concessió  administrativa  del  Complex  de  Piscines  Municipals 
(P1182018000012).
10.- Aprovar la proposta d'ampliació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós (G34720180000052).
11.- Ratificar el Decret d'alcaldia 20180000003674 de 5 de desembre de 2018, relatiu a la 
compareixença  davant  el  Jutjat  de  Primera  Instància  i  Instrucció  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat, per dur a terme accions en defensa de béns municipals (G3372018000024).

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

12.- Aprovar Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a entitats ciutadanes, 
per a l'exercici 2019 (BASU2018000009).
13.- Concedir subvencions, de caràcter finalista, a diverses entitats ciutadanes de Sant 
Feliu, per al projecte de l'any 2018 i, aprovar el conveni corresponent (ADTC2018000046): 
Voluntaritat, REMARE, AMPA Falguera i Amics de l'Escola Mestre Esteve.
14.- Concedir subvencions a persones propietàries d'habitatge que els posin a disposició 
de la borsa de lloguer social (ADTC2018000045).
15.- Aprovar el Conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
relació al  transport adaptat  fix per a persones amb mobilitat  reduïda,  per a l'any 2018 
(G3472018000027).
16.-  Ratificar  signatura  de  l'Addenda  al  Contracte  Programa  2016-2019  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, 
per a l'any 2018-2019 (G3472018000047).
17.- Concedir ajut d'emergència a l'entitat Acció Solidària i Logística (G1762018000113).
18.- Concedir subvenció de capital al concessionari del Complex Municipal de Piscines 
(G1762018000114).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

19.-  Aprovar  l'aportació  municipal  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  per  a  la 
realització  del  servei  de  manteniment,  conservació  i  vigilància  del  Parc  Torreblanca, 
corresponent a l'exercici de 2018 (G3472018000041).
20.- Aprovació de criteris d'ordenació de la mobilitat al camí de Can Miano, dins el Parc 
Natural de la Serra de Collserola (G0692018000009).
21.-  Concedir  una  subvenció  a  l'entitat  Gats  i  Gossos  Sant  Feliu,  per  activitats 
relacionades  amb  la  protecció  i  defensa  dels  animals  abandonats  del  municipi  i 
sensibilització ciutadana, per l'any 2018 (G1762017000042).
22.-  Derogació  de l'Ordenança reguladora de la  implantació i  funcionament  dels  clubs 
socials de cànnabis al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat (G0692018000010).
23.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGM a l'equipament de la nau Bertrand 
per a la reordenació i ajustament del seu entorn a la realitat consolidada a Sant Feliu de 
Llobregat (T0042018000003).

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

24.- Moció del grup municipal PDECAT de donar suport a la vaga de fam dels presos 
polítics (MOCI2018000077).
25.- Moció presentada pel grup municipal PP per a condemnar els atacs i agressions dels 
autodeterminats CDR (MOCI2018000072).
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PART DE CONTROL:

26.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des del núm. 3544 
de dat 26/11/2018 al 3761 de data 14/12/2018.
27.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 14, 21 i 28 de 
novembre de 2018 i 5 de desembre de 2018.

28.- MOCIONS URGENTS:

29.- Moció de l'Alcaldia sobre renúncia al càrrec de la Regidora, Sra. Mª Cinta Daudé 
Llopart,  del  grup  municipal  de  COALICIÓ  INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS-
ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA-ENTESA (ICV-EUiA-E) (MOCI2018000071).

30.- PRECS I PREGUNTES:
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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