
CONVOCATÒRIA SESSIÓ   PLE

De conformitat amb l’article 18 i ss. del Reglament Orgànic Municipal, i l’article 38 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat 
per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, notifico que l’Alcaldessa 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: 01/07/2019
Classe: EXTRAORDINÀRIA Hora: 18:00:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 26 de juny de 2019

   
L’Alcaldessa presidenta En dono fe

El Secretari
Lídia Muñoz Cáceres Agustín Recio Romero

[Firma02-01] [Firma01-01]

ORDRE DEL DIA:

 A) PART RESOLUTÒRIA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent a la sessió de data 15 de juny de 
2019.

MOCIONS O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
2.- Fixació de periocitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(G0192019000001)
3.-  Constitució  dels  Grup  Municipals  i  nomenaments  de  portaveus  i  suplents 
(G0192019000002)
4.- Constitució de la Junta de Portaveus (G0192019000003)
5.- Creació i composició de les Comissions Informatives (G0192019000009)
6.- Dedicació i retribucions dels regidors i regidores i portaveus (G0192019000005)
7.- Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal de confiança i 
assessorament especial (G0192019000004)
8.- Determinació del nombre, característiques i nomenament del personal directiu eventual 
(G0192019000010)
9.- Fixar l'assignació per assistències regidors i regidores (G0192019000006)
10.- Assignació de quotes del grups polítics (G0192019000007)
11.-  Retre  compte  del  Decret  d'Alcaldia  núm.  2244  de  data  19  de  juny  de  2019,  de 
nomenaments de Tinents d'Alcaldia (G0202019000002)
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12.-  Retre  compte  del  Decret  d'Alcaldia  núm.  2268  de  data  19  de  juny  de  2019  de 
Constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren, règim de sessions i 
competències delegades (G0152019000001)
13.-  Retre  compte  del  Decret  d'Alcaldia  núm.  2306  de  data  25  de  juny  de  2019,  de 
delegació  de  competències  en  Tinents  d'Alcalde,  Presidents  i  Presidentes,  Delegats  i 
Delegades i Regidors i Regidores (G0192019000008)
14.- Retre compte dels Decrets d'Alcaldia núm. 1788 de data 23/05/2019 i, 2266 de data 
19/06/2019, de continuïtat i prorrogar la continuïtat de la persona eventual de confiança i 
assessorament especial de l'Alcaldessa (G2402019000029)
15.- Retre compte del Decret d'Alcaldia núm. 1789 de data 23 de maig de 2019 de la 
continuitat  personal  eventual  directiu  fins  la  presa  de  possessió  dels  nous  regidors  i 
regidores de la Corporació (G2402019000028)
16.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2267 de data 19/06/2019 de prorrogar la continuitat 
personal eventual directiu fins que s'aprovi el Cartipàs (G2402019000028).

NOMENAMENTS  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN  ÒRGANS 
SUPRAMUNICIPALS:

17.- Designació dels membres integrants del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona.
18.-  Designació  dels  membres integrants  de l'Assemblea  General.  Consell  Consultiu  i 
Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural Serra de Collserola.
19.-  Designació  del  representant  de l'Ajuntament  al  Ple del  Consorci  de Normalització 
Lingüística.
20.- Designació del representant de l'Ajuntament al Centre de Normalització Lingüística.
21.- Designació del representant de l'Ajuntament al Consorci LOCALRET.
22.- Designació del representant de l'Ajuntament en el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat.
23.-  Designació  del  representant  de  l'Ajuntament  a  l'Associació  Pacte  Industrial  de  la 
Regió Metropolitana de Barcelona
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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