
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: 30/10/2018
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 25 d´octubre de 2018

   
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 27 de setembre de 2018.
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:
3.-  Moció  presentada  per  la  Junta  de  Portaveus  a  favor  de  declarar  Sant  Feliu  de 
Llobregat municipi feminista (MOCI2018000054)
4.- Moció del grup municipal d'ERC sobre compliment dels acords del Ple instal·lació rètol 
"LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS" (MOCI2018000053)
5.- Moció presentada pel grup municipal Ciutadans-C's de compliment de la sentència del 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  de  5  de  juliol  de  2018,  per  l'objectivitat  i 
neutralitat institucionals dels edificis municipals i l'espai públic de Sant Feliu de Llobregat 
(MOCI20180000048)

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
6.-  Aprovació  Pressupost,  Bases  d'execució  i  plantilla  de  l'exercici  2019 
(PTO12018000001)
7.- Aprovació provisional modificacions Ordenances fiscals d'impostos i taxes, i Ordenança 
General de gestió, inspecció i recaptació, per a l'any 2019 (AORF2018000005).
8.- Aprovació modificacions Preus Públics, per a l'any 2019 (AORF2018000006)
9.- Retre compte informe d'intervenció sobre la avaluació del compliment dels objectius de 
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la Llei Orgànica 2/2012 de l'execució del pressupost corresponent al tercer trimestre del 
2018 (REEP2018000006)
10.- Modificacions de Catàleg i Organigrama (G0852018000003)
11.-  Aprovar l'establiment  de criteris en relació  a l'aplicabilitat  de l'article  25.5.1 del IX 
Pacte  de  condicions-Conveni  Col·lectiu,  en  relació  a  la  prima per  jubilació  anticipada 
(G0692018000006)
12.-  Aprovar  transferir  a  l'Associació  Innobaix,  la  quota  corresponent  a  l'exercici  2018 
(ATAE2018000004)
13.-  Aprovació  inicial  de  la  modificació  del  Reglament  dels  Horts  Urbans en el  carrer 
General Manso (CPNS2018000007)
14.-  Requerir  al  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el 
compliment  del  mandat   legal  de  l'article  198.2)  de  la  Llei  12/2009  d'Educació  de 
subvencionar el sosteniment de les llars d'infants municipals de Sant Feliu de Llobregat  i 
el pagament de l'import endeutat (G3372018000007).

ÀREA DE DRET A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
15.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a diverses entitats de Sant Feliu, per a l'any 
2018 i aprovar els convenis corresponents (ADTC2018000034):
  a) Fundació Nouxamfra; 
  b) Fundación APIP-ACAM;
  c) Federació d'Entitats Tradicionals de Sant Feliu de Llobregat (FETS); 
  d) Comissió de Festes del carrer Joan Maragall; e) Cercle de Belles Arts; 
  f) Centro Cultural Andaluz Virgen del Rocio; 
  g) Hermandad Nuestra Señora de la Salud.
16.-  Aprovar  la  cinquena  addenda  al  Conveni  de Col·laboració  amb la  Generalitat  de 
Catalunya per al Pla Educatiu d'Entorn, curs 2018-2019 (G3472018000032).
17.-  Aprovar  conveni  de col·laboració  amb la  Generalitat  de Catalunya  en matèria  de 
Serveis Educatius (G3472018000004).
18.- Concedir ajut econòmic d'emergència al Fons Català Cooperació al Desenvolupament 
per a les poblacions afectades pel tsunami d'Indonèsia (G1762018000112).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
19.-  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  del  Pla  General  Metropolità  per  a  la 
ampliació d'usos amb la qualificació de sistema d'habitatge dotacional públic a la parcel·la 
d'equipaments al  carrer  Clementina Arderiu amb carrer  Marqués de Monistrol  de Sant 
Feliu de Llobregat (T0042018000002).
20.-  Aprovació  provisional  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l'àmbit  de  Torre  Corzana 
(T0092018000001).
21.- Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de 
Sant Feliu de Llobregat a l'àmbit de la Torre Corzana (T0092018000002).
22.-  Acordar  la  suspensió  de  llicència  i  comunicacions  prèvies  urbanístiques  i  de  les 
activitats  d'entitats  i  associacions  de  Cànnabis  per  a  la  redacció  d'un  document  de 
planejament urbanístics a Sant Feliu de Llobregat (T0092018000003).
23.- Aprovació reorganització del Mercat de Marxants (T1692018000030).
24.- Fixar els dos dies addicionals d'obertura dels establiments comercials l'any 2019, en 
compliment de la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d'horaris comercials i  de mesures per a 
determinades activitats de promoció (T1562018000001).
25.-  Donar  conformitat  al  nou  servei  metropolità  de  bicicleta  elèctrica  compartida,  "e-
Bicibox", entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'AMB (G3472018000040)
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26.-  Donar  conformitat  al  projecte  d'execució  d'obres  al  complex  esportiu  Les  Grases 
(OORD2017000007).

B) PART DE CONTROL:
27.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des del núm. 2775 
de data 24/09/2018 al núm. 3086 de data 19/10/2018.
28.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 19 i 27 de setembre 
i 3, 10 i17 d'octubre.

29.- MOCIONS D'URGÈNCIA:

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