
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: 28/03/2019
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 25 de març 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 28 de febrer de 2019.
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.
3.-  Moció  de  la  Ponència  Unitària  de  Soterrament  de  donar  conformitat  en  la  seva 
globalitat a les Bases del concurs internacional de projectes per al nou espai de centralitat 
urbana a la ciutat (MOCI20190000022).

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
4.- Aprovació modificació preus públics (AORF2019000003).
5.- Modificació Plantilla Municipal (G0852019000002).
6.- Compatibilitat d'un segon lloc de treball al Centre de Formació Colomer de treballadora 
de l'Ajuntament (COMP2018000002).
7.- Declarar la plurianualitat del projecte d'obres de Reforma de l'edifici de l'Ajuntament 
(G4082019000001).
8.- Aprovació del Pla de projecció internacional de la ciutat (G0692019000002).
9.-  Assignar  el  nom d'Elisabeth  Eidenbenz  a  l'espai  públic  situat  entre  el  carrer  Sant 
Antoni, Josep Maria de Sagarra i Armenteres, d'aquesta ciutat (ANCA2019000002).
10.- Revisió de preus del contracte del servei de gestió del centre de procés de dades de 
l'Ajuntament, adjudicat a l'empresa ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, SL 
(CRNS2019000002).
11.- Aprovar aportació al Consorci de Normalització Lingüística per un import de 69.046,88 
€ corresponents a l'exercici 2019 (GEN52019000003).
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12.- Aprovar l'aportació al Consorci LOCALRET per a l'exercici 2019 (GEN52019000004).
13.- Aprovar l'aportació a la Federació de Municipis de Catalunya per a l'exercici 2019 
(GEN52019000005).
14.- Aprovar l'aportació a la Fundació Utopia Joan N. García Nieto, per a l'exercici 2019 
(GEN52019000006).
15.- Revisió de preus del contracte de la concessió del servei públic de neteja viària i 
recollida  i  trasllat  de  residus  sòlids  urbans  adjudicat  a  l'empresa  Fomento  de 
Construcciones  y  Contratas,  SA,  des  de  l'1  de  març  2017  al  28  de  febrer  de  2018 
(CRNS2019000001).
16.- Revisió de preus del contracte del servei de conservació, manteniment i neteja de 
parcs, jardins públics, llacs, fonts ornamentals i espais verds situats en la zona de Can 
Maginàs, Can Llobera, La Salut i parc del Roserar del municipi de Sant Feliu de Llobregat, 
2017, adjudicat a l'empresa Fundació Nou Xamfrà (CRNS2018000004).

ÀREA DE DRETS A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
17.- Concedir subvencions, de caràcter finalista, per a entitats de l'àmbit de Cultura, per a 
l'any 2019, i aprovar el conveni corresponent  (ADTC2019000007):
a) Centro Cultural Recreativo Juan del Batlle (G1762019000010).
b) Ateneu Santfeliuenc (G1762019000014).
c) Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil (G1762019000031). 
18.- Aprovar conveni amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat per a establir una 
prova  pilot  per  a  la  prestació  d'un  ajut  d'emergència  per  a  producte  fresc 
(G3472019000019).
19.- Aprovar les Bases especifiques reguladores, i la convocatòria, per a la concessió de 
subvencions per a les persones propietàries que posin habitatges a disposició de la borsa 
de lloguer social (BASU2019000003).
20.-  Aprovar  el  Pla  Municipal  de  Cooperació  al  Desenvolupament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat (G0422019000003).
21.-  Estimar  al·legacions  i  aprovar  definitivament  el  protocol  de les  Festes  de Tardor 
(G0632018000005).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
22.-  Aprovar  el  Pla  d'Accessibilitat  i  Protocol  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(G0422019000002).
23.-  Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, per a l'any 
2019 (G3472019000012).
24.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social, per a l'any 
2019 (G3472019000013).

25.- Aprovar les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a les 
persones propietàries  d'habitatges que realitzin  actuacions per  a la  millora  de la  seva 
habitabilitat  interior  i  que  s'incorporin  a  la  Borsa  de  Lloguer  Social  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat (BASU2019000004).
26.- Aprovar provisionalment 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).
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MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
27.- Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per lluitar contra la criminalització 
dels  i  les joves i  adolescents migrats sols  i  dotar  econòmicament  l'estratègia catalana 
d'acollida i integració (MOCI2019000023).
28.- Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA d'Adhesió al Manifest de l'Associació 
Trans*Baixpower & Roses de Sant Feliu,  en el dia de la visibilitat Trans* (31 de març) 
(MOCI000024).

PART DE CONTROL:
29.- Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia i regidors/es delegats/des del núm. 
0575 de data 25/02/2019 al núm. 1031 de data 22/03/2019.
30.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 13, 20 i 27/02 i 06 i 
13/03 de 2019.

31.- MOCIONS URGENTS:

32.- PRECS I PREGUNTES:
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