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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: 28/06/2018 
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00 
Convocatòria:  1a Lloc:  Casa Consistorial 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 25 de juny 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 de data 31 de maig 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 LGTBI Violeta per la visibilitat LGTBI+ en Sant Feliu de Llobregat 
(MOCI2018000037) 
4.- Moció presentada per la Junta de Portaveus, d'adhesió al Manifest i de compromís amb 
el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Sant Feliu de Llobregat (MOCI2018000036) 
5.- Moció presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S perquè els materials de difusió de 
les campanyes de comunicació i participació municipals siguin redactats almenys en català i 
castellà (MOCI2018000038) 
 
ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS: 
6.- Ratificar decret d'Alcaldia 1854 de data 14 de juny d'enguany, de correcció d'error 
material de l'acord de Ple de 31 de maig d'enguany, d'aprovació de les modificacions dels 
Preus Públics de l'Ordenança núm. 1 "Serveis educatius: 0-3 anys i musicals" 
(AORF2018000004). 
7.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundación 
Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector financiero (UCEIF), 
per al foment de l'emprenedoria jove de base tecnològica (G3472018000019). 
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8.- Aprovació de l'expedient de declaració dominical i demanial del camí Can Miano de Sant 
Feliu de Llobregat, afecte a l'ús comú general i aprovació d'actuacions complementàries per 
a la seva execució (SOFM2017000001). 
9.- Aprovació definitiva del Reglament per l'ús dels horts urbans situats en la finca municipal 
del carrer del Pla (CPNS2017000006). 
 
ÀREA DE DRETS A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:  
10.- Concedir subvencions, per concurs, per a l'any 2018, i aprovar els convenis 
corresponents, a entitats ciutadanes de l'àmbit d'educació en el lleure (ORGC2018000002). 
11.- Concedir subvencions, de caràcter finalista, per a l'any 2018,  i aprovar els convenis 
corresponents, a entitats ciutadanes dels següents àmbits: d’Esports, Cultura i Salut Pública 
(ADTC2018000017). 
12.- Aprovar una aportació extraordinària al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al projecte "Ciutats defensores dels Drets Humans", any 2018 
(G1762017000071). 
13.- Desestimar la  sol·licitud de subvenció finalista a l'AMPA Institut Olorda, corresponent 
al projecte de l'any 2017, per no complir els requisits establerts a les bases 
(G1762017000115). 
14.- Concedir ajut econòmic d'emergència per a les poblacions afectades per la erupció del 
volcà de Foc, a Guatemala, el dia 3 de juny de 2018 (G1762018000087). 
 
ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒ MICA: 
15.- Aprovar definitivament el Pla Local de Prevenció de Residus de Sant Feliu de Llobregat 
(G0422018000001). 
16.- Aprovar definitivament el Pla Director de l'Arbrat Viari de Sant Feliu de Llobregat 
(G0422018000002). 
17.- Resolució d'al·legacions i aprovació del nou pla de protecció del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, en l'àmbit de Sant Feliu de Llobregat (G0422018000003). 
18.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la 
qualificació com a sistema d'habitatge dotacional públic de la quarta planta de l'edifici del 
carrer del Pla, num. 2D-2G (T0042018000001). 
19.- Aprovar la concessió d'una subvenció de 26.000€ per a l'any 2018, al Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (G1762018000084). 
20.- Atorgar una subvenció a l'AMPA de l'Escola Mestral,  per al projecte de manteniment 
d'un hort en l'àmbit de l'esmentada escola (G1762018000012). 
21.- Donar compte del projecte d'execució d'obres de remodelació del Camp de Futbol 
Municipal Falguera de Sant Feliu de Llobregat (OORD2018000003). 
22.- Concedir una subvenció a l’AMPA del Col·legi Bon Salvador, pel projecte de l’Agenda 
21 Escolar (G1762018000043). 
 
MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL: 
23.- Moció presentada per la Junta de Portaveus, d'adhesió al Manifest del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat amb motiu de la Commemoració del Dia 
Mundial de Presa de Consciència de l'abús i el maltractament en la vellesa, 15 de juny 
(MOCI2018000040) 
24.-Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, PDeCAT i regidor no adscrit, 
sobre el món local català davant la realitat del refugi a l'Estat Espanyol (MOCI2018000042) 
25.- Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA i regidor no adscrit, de suport al dret a 
morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia (MOCI2018000039) 
26.- Moció presentada pel grup municipal PDeCAT per instar al Govern de l'Estat Espanyol 
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perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l'any 2008 a la 
Generalitat per a l'Educació de 0 a 6 anys (MOCI2018000041) 
 
B) PART DE CONTROL: 
27.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia i regidors/es delegats/des del núm. 1611 de 
data 28/05/2018 al núm. 1978 de data 22/06/2018. 
28.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 23 i 30 de maig i 6, 13 
i 20 de juny de 2018. 
 
29.- MOCIONS D'URGÈNCIA:  
 
30.- PRECS I PREGUNTES: 
 
 

Ìb33ef40c-6bac-4c46-85b8-cd2887aeÇ5?uÎ
b33ef40c-6bac-4c46-85b8-cd2887ae2131

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde


		2018-06-25T15:43:15+0200
	Agustin Recio Romero - DNI 07781746H (SIG) - 25/06/2018 15:43:15


		2018-06-25T15:44:28+0200
	CPISR-1 C Jordi San José Buenaventura - 25/06/2018 15:44:28




