
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: 31/01/2019
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 28 de gener 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 20 de desembre de 2018.
2.-  Presa  de  possessió  com  a  regidora  Sra.  Noèlia  Fontana  Canovas,  de  la  llista 
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (MOCI2019000002).
3.- Declarar compatibilitat de la regidora Sra. Noèlia Fontana Canovas com a treballadora 
per compte aliena en empresa contractada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(MOCI2019000008).
4.- Integració de la regidora Sra. Noèlia Fontana Cànovas del grup municipal Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa(MOCI2019000003)
5.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:
6.- Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA, PSC, Ciutadans i CC Veïns, per al 
restabliment del servei d'urgències i pediatria del Cap El Pla, i restabliment del servei de 
farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (MOCI2019000005)
7.- Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, Ciutadans, CC Veïns, PP i 
Regidor  no adscrit,  per  a la  millora  de les condicions  laborals  i  de treball  del  cos de 
Bombers de la Generalitat (MOCI2019000007).
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8.-  Moció  presentada per  la  Unió  de Pagesos  de Catalunya  per  establir  mesures  per 
ajudar a pal·liar els danys provocats per la pluja caiguda durant el 2018 i en especial els 
mesos  d'agost  i  novembre  als  cultius  del  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat 
(MOCI2019000001)
9.- Moció presentada pel grup municipal PP per a sol·licitar mesures de seguretat en pisos 
ocupats il·legalment (MOCI2019000004).
10.- Moció presentada per la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, amb l'aval del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, referent a completar l'acord 
del Ple de 29/04/2011 pel que es creava i s'implantava el model organitzatiu dels Centre 
educatius 0-3 (MOCI2019000006).

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
11.- Modificació de Plantilla i Catàleg de llocs de treball (G0852019000001).
12.- Resolució sol·licitud declaració d'especial interès i utilitat Municipal, l'activitat esportiva 
que es desenvolupa al Complex Municipal de Piscines (G4572019000002).
13.-  Aprovació  del  Conveni  Regulador  del  Pla  de  Viabilitat  2019-2022,  del  Complex 
municipal de Piscines (P1182019000002).
14.-  Aprovar  la  proposta  de  tarifes  d'abonaments  d'activitats  i  serveis  del  Complex 
Municipal de Piscines, per a l'exercici 2019 (P1182019000003).
15.-  Aprovació  de  la  implantació  del  sistema de  gravació  de  sessions  plenàries  amb 
videoacta (G0632018000004).
16.- Prorrogar el contracte del servei de manteniment integral de l'arbrat públic i zones 
extensives del municipi adjudicat a l'empresa Ambientalia World, SL (CMND2019000001).
17.-  Prorrogar  el  contracte  del  servei  de conservació,  manteniment  i  neteja  de parcs, 
jardins públics, llacs, fonts ornamentals i àrees de jocs del municipi adjudicat a l'empresa 
Ambientalia World, SL (CMND2019000002).
18.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 129 de data 16/01/2019, de pròrroga del contracte 
pels serveis de conservació, manteniment i neteja de parcs, jardins públics, llacs, fonts 
ornamentals i espais verds situats e la zona de Can Maginàs, Can Llobera, La Salut i Parc 
del Roserar de Sant Feliu de Llobregat, signat el dia 21/11/2013 (CMND2018000014).
19.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3876, de data 21/12/2018, de nomenament 
del  Regidor  Sr.  Manuel  Leiva  Velázquez com a membre de la  Junta de Govern local 
(G0152018000001).
20.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3879, de data 21/12/2018, d'establir que la 
Regidora Sra. Margarita Llongueras Vallés desenvoluparà per delegació les atribucions 
corresponents a l'Activitat econòmica i ocupació (G0202018000002).
21.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3892, de data 21/12/2018, determinant que 
la  Regidora  Sra.  Margarita  Llongueras  Vallés  estarà  en  règim  de  dedicació  exclusiva 
(G0372018000001).
22.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 126, de data 16/01/2019, de delegació en 
Junta de Govern Local sobre reconeixement de premis de jubilació (DELE2019000001).

ÀREA DE DRET A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
23.- Ratificar els nous Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística aprovats per la 
Generalitat  de Catalunya (G3472018000050).
24.- Aprovar model de gestió col·laborativa d'espais i equipaments d'interès públic a Sant 
Feliu de Llobregat (G0632018000010).
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25.-  Donar  compte d'incoar  expedient  de reintegrament de la subvenció a l'Associació 
Acció Solidària i Logística, any 2018 (G1762018000053).
26.-  Donar  compte  d'incoar  expedient  de  reintegrament  de  la  subvenció  a  l'entitat 
Associació Djumbai, any 2018 (G1762018000068).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
27.-  Aprovar  Conveni  de  Prestació  del  Servei  Públic  de  Transport  Col·lectiu  urbà  de 
viatgers a partir de 2019 (G3472018000045).
28.-  Resoldre  les  al·legacions  i  aprovar  definitivament  la  reorganització  del  Mercat  de 
Marxants (T1692018000030).
29.- Donar conformitat a l'aprovació de la minuta amb el Protocol de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'Autoritat del Transport 
Metropolità  de  Barcelona  (ATM),  per  la  millora  de  la  xarxa  de  transport  públic 
(G3472018000057).
30.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la 
qualificació de sistema dotacional d’habitatge públic a la quarta planta de la parcel.la del 
carrer El Pla núm. 2D-2G de Sant Feliu de Llobregat (T0042018000001).
31.-  Aprovar  provisionalment  el  document  de  modificació  puntual  del  Pla  General 
Metropolità per a l'ampliació d'usos amb la qualificació de sistema d'habitatge dotacional 
públic a la parcel·la d'equipaments del carrer Clementina Arderiu amb carrer Marques de 
Monistrol de Sant Feliu de Llobregat (T0042018000002).

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
32.-  Moció  presentada  per  la  Junta  de  Portaveus  d'Adherir-se  i  promoure  el 
desenvolupament de projectes de l'Aliança Educació 360 (MOCI2019000011).
33.- Moció presentada pels grups municipals d'ERC i PDeCAT de rebuig a les detencions 
arbitràries contra independentistes (MOCI2019000010).

PART DE CONTROL:
34.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des del núm. 3762 
de data 17/12/2018 al núm. 0228 de data 25/01/2019.
35.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern local de dates 12 i 19 de desembre 
de 2018 i 9 i 16 de gener de 2019.

36.- MOCIONS URGENTS:

37.- PRECS I PREGUNTES:

tmp2669283137530838441.doc

Ìb4ed6807-f4db-403c-b268-3cb6c3a3Ç0J<Î
b4ed6807-f4db-403c-b268-3cb6c3a31642

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