
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: 28/02/2019
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 22 de febrer de 2019

   
L’Alcalde En dono fe

El Secretari
Jordi San José Buenaventura Agustín Recio Romero

[Firma02-01] [Firma01-01]

ORDRE DEL DIA:

 A) PART RESOLUTÒRIA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 31 de gener de 2019.
2.-  Denúncia  contra  la  violència  masclista  i  solidaritat  amb les  famílies  de  les  víctimes  de  la 
violència masclista.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:
3.- Adhesió al Manifest del Consell de Dones de Sant Feliu de Llobregat, en el Dia Internacional de 
les Dones 2019 (MOCI2019000017).
4.- Moció de la Junta de Portaveus de donar compte al Ple del document de conclusions del procés  
de  participació  ciutadana  per  a  la  transformació  urbana  2028  a  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(MOCI2019000015).

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
5.- Retre compte de la liquidació del pressupost 2018 (G4092019000001).
6.- Retre compte informe d'Intervenció sobre l'avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
Orgànica  2/2012  de  l'execució  del  Pressupost  corresponent  al  quart  trimestre  de  2018 
(REEP2019000001)
7.- Aprovació modificació de crèdits núm. 1/2019 (EMC12019000002)
8.- Aprovar els preus públics i les bonificacions per a la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat 
de l'any 2019 (AORF2019000001)
9.-  Modificació  inicial  de  l'ordenança  de  Transparència  i  Administració  Electrònica 
(CPNS2019000002).
10.- Modificar el contracte de serveis de manteniment integral de l'arbrat públic i zones extensives 
del municipi (CMSV2017000002)
11.- Modificar el contracte del servei de conservació, manteniment i neteja de parcs, jardins públics,  
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llacs, fonts ornamentals i àrees de jocs del municipi (CMSV2017000003)
12.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 423 de data 11/02/2019, de prorrogar a l'empresa ATOS IT 
SOLUTIONS ANS SERVICES IBERIA, SL, el contracte de serveis de gestió del centre de procés 
de dades de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (CMND2018000015).

ÀREA DE DRETS A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
13.- Concedir subvencions de caràcter finalista a entitats de Sant Feliu de Llobregat per a l'any 
2019, i aprovar els convenis corresponents als àmbits següents (ADTC2019000004):
Àmbit d'Esports: 

 Santfeliuenc Futbol Club (G1762019000002).
 Club de Basquet Santfeliuenc (G1762019000003).
 Club Natació Sant Feliu (G1762019000009). 

Àmbit de persones amb discapacitat: 
 Associació Disminuïts Físics de Sant Feliu de Llobregat (G1762019000005). 

Àmbit de serveis socials: 
 Associació Diaconia de Sant Feliu de Llobregat (G1762019000006).

14.- Aprovar el Pla Local de Salut de Sant Feliu de Llobregat.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
15.- Aprovació definitiva de l'estudi de detall de la parcel·la situada al carrer Joan Fuster, núm. 14-
16-18 (T1012018000001).
16.- Aprovar les bases generals reguladores i la convocatòria per l'any 2019 de subvencions a 
empreses  per  a  la  contractació  de  persones  en  situació  d'atur  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(BASU2019000002).
17.- Aprovar les bases generals reguladores i la convocatòria per l'any 2019 de subvencions a les 
persones en situació d'atur que s'estableixin  com autònomes per  a la  posada en marxa d'una 
activitat econòmica al municipi de Sant Feliu de Llobregat (BASU2019000001).
18.- Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Projecte de Reorganització del Mercat de 
Marxants del carrer Sant Josep ubicat al carrer Sant Josep entre el carrer Ramón i Cajal i Rupert  
Lladó,  la  Plaça  Alfons  Comin,  la  vorera  del  Palau  Falguera  i  part  del  carrer  Ramón  i  Cajal  
(T1692018000030).

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
19.- Adhesió a la Moció presentada per l’Associació de Veïns Falguera per l’aplicació de la Llei  
d’Habitatge 24/2015 a Catalunya.
20.- Moció de la Junta de Portaveus sobre la necessitat de combatre la segregació escolar amb la  
corresponsabilitat de tots els agents educatius (MOCI2019000016).
21.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC de suport a Proactiva Open Arms i per la llibertat  
del seu vaixell retingut pel govern espanyol al Port de Barcelona (MOCI2019000013).
22.- Moció presentada pel grup municipal Ciutadans (C's), de rebuig de la impunitat i l'indult als 
encausats  pel  cop  a  la  democràcia  a  Catalunya  dels  mesos  de  setembre  i  octubre  de  2017 
(MOCI2019000012).

PART DE CONTROL:
23.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des del núm. 0229 de data 
28/01/2019 al núm. 0574 de data 24/02/2019.
24.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 23 i 30 de gener i 6 de febrer  
de 2019.

25.- M  OCIONS URGENT:

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