
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: PLE Dia: 26/02/2015
Classe: ORDINÀRIA Hora: 20:00:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 23 de febrer de 2015

   
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 29 de gener de 2015.
2. Denúncia contra la violència masclista i la solidaritat amb les famílies de les víctimes de 

violència masclista.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:
3. Moció de la Junta de Portaveus,  per posar en coneixement del  Tribunal Superior  de 

Justícia de Catalunya (TSJC) i del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la situació 
que  es  produeix  en  el  Jutjat  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  pel  que  fa  a  les  ordres 
d’allunyament en situacions de violència masclista.

DICTAMENS COMISSIONS INFORMATIVES:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS GENERALS:
4. Donar compte liquidació del pressupost de l'exercici 2014.
5. Aprovació expedient modificació de crèdit número 1/2015.
6. Aprovar modificació del Reglament del Cementiri Municipal.
7. Aprovació  provisional  modificació  tarifa  1.2.2  Ordenança  Fiscal  núm.  7  ''Taxa  per  la  

prestació de serveis del cementiri''.
8. Canvi de denominació del lloc de treball de programa de Nova Ciutadania i Solidaritat.
9. Aprovar la rectificació de l'Inventari municipal de Béns a l'exercici de 2014.
10. Aprovació  inicial  avantprojecte  d'ordenança  municipal  reguladora  dels  sorolls  i  les 

vibracions i mapa de capacitat acústica de Sant Feliu de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS:
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11. Aprovació provisional de la la Modificació del PGM xarxa viària al carrer Ramon i Cajal-
carrer El Pla.

12. Desistir  de la tramitació i  deixar  sense efecte la Modificació Puntual del  Pla General 
Metropolità en l’àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà, àmbit del  
Torrent del Duc, carretera de la Sanson, riera de la Salut i sector Mas Lluí.

13. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la convivència amb els Porcs Senglars 
dintre de l’àmbit del Parc de Collserola.

14. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal destinat a Horts Urbans i el  
seu reglament regulador.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS:
15. Aprovar conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis 

educatius, per a l'any 2015.
16. Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per al 

desenvolupament  del  projecte  ''La  participació  dels  infants  a  la  ciutat.  El  Consell 
d'Infants'', per a l'any 2015.

17. Establir criteris, durant l’exercici 2015, per a la concessió d’ajuts a famílies i persones 
soles, davant la situació de dificultat econòmica.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’INNOVACIÓ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA:
18. Proposar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya els dos 

dies addicionals d'obertura dels establiments comercials per a l'any 2015.
19. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses per a la 

contractació de persones en situació d'atur de Sant Feliu de Llobregat-2015.
20. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a les persones en 

situació d'atur en Sant Feliu de Llobregat que s'estableixin com a autònomes per a la 
posada en marxa d'una activitat econòmica-2015.

21. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Fundación Universidad de Cantabria para el 
estudio y la investigación del sector financiero (UCEIF), per a la participació al programa 
YUZZ per a joves emprenedors de base tecnològica.

MOCIONS DE CARÀCTER GENERAL:
22. Moció dels grups municipals ICV-EUiA-ISF, PSC i CiU, per a la modificació de la Llei 

27/2014 per a la simplificació de les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de 
lucre.

23. Moció  del  grup  municipal  ICV-EUiA-ISF  contra  la  modificació  parcial  de  la  Llei  de 
l’Avortament.

24. Moció  del  grup municipal  PSC demanant  a la  Diputació  de Barcelona una aportació 
suficient al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de Sant Feliu de 
Llobregat.

PART DE CONTROL:
25. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 113 

de data 21/01/2015 fins el núm. 364, de data 18/02/2015.
26. Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local, de dates 27 de gener, i 3, 10 i  

17 de febrer de 2015. 
27. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 242, de data 06/02/2015, sobre prendre raó de 

la Interlocutòria de 22/01/2015, dictada pel TSJC, Recurs ordinari 452/2014-M interposat 
per l’AVV Roses del Llobregat (Can Nadal-Roses Castellbell).

28. Ratificar  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local,  de  data  27/01/2015,  d’establiment  de 
criteris per a la cobertura de personal temporal durant l’exercici 2015.

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