
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: 28/04/2016
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 25 d´abril de 2016

   
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 les actes corresponents als dies 31 de març i 14 d'abril de 

2016.

MOCIONS D'ÀMBIT LOCAL
2. Moció de la Junta de Portaveus pel compromís institucional en l’eradicació de la 

violència masclista. 
3. Moció de l'Alcaldia d'aprovació del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2016-2019 i del Pla 

d'Inversions Municipal 2016-2019.
4. Moció de l'Alcaldia sobre l'elaboració del Pla Local d'Habitatge de Sant Feliu de 

Llobregat.
5. Moció del grup municipal d'ERC per la creació d'un Carnet Jove Local.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS
6. Fixar les tarifes de la Piscina Municipal de l'Escorxador de l'any 2016, per part del 

contractista adjudicatari del servei.
7. Aprovació  preus  públics  punt  1.2  "  Serveis  Educatius  "  curs  2016-2017,  i 

modificació punt 1.8 " Serveis Infantils 0-3 ".

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS
8. Aprovar conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per 

a la realització de les activitats de control de mosquits durant l'any 2016.
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9. Concedir subvenció, de caràcter finalista, a diverses entitats d'àmbit cultural per a 
l'any 2016 i aprovar els convenis corresponents, les quals són:

 ASSOCIACIÓ  PER  LA  PROMOCIÓ  DE  L’ESPECTACLE  INFANTIL  I 
JUVENIL.

 ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ROSES DE SANT FELIU.
 CENTRO CULTURAL RECREATIVO JUAN DE BATLLE.
 PEÑA BÉTICA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.
 AGRUPACIO CULTURAL FOLKLÒRICA.
 AGRUPACIÓ PESSEBRISTA DE SANT FELIU.
 FEDERACIÓ D’ENTITATS TRADICIONALS DE SANT FELIU (FETS).
 FOC I TABALS EL TRO DE FALGUERA.

10. Aprovar  els  criteris  generals  reguladors  per  a  la  concessió  d'ajuts  a  persones, 
famílies i  unitats de convivència,  en risc d'exclusió social,  situació d'emergència 
social,  necessitats  d'accés,  manteniment  i  subministraments  relacionats  amb 
l'habitatge, d'alimentació, d'escolarització i d'altres necessitats bàsiques.

11. Aprovar les bases específiques per a la  concessió  de subvencions a persones 
propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social de 
l'Ajuntament.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA
12. Aprovació  provisional  del  Pla  de  millora  urbana  per  a  la  modificació  de  les 

alineacions en planta baixa i tipologia de les darreres plantes de les unitats B9 i 
B10 del carrer  Josep Tarradellas  del 3 al  21,  del  Text  Refós de la  Modificació 
Puntual del PGM en el sector Sant Feliu Sud (Bon Salvador).

13. Aprovació  de  la  pròrroga  de  dos  convenis  de  col·laboració  entre  l'Agència 
d'Habitatge  de  Catalunya  i  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  relatiu  al 
Programa de Mediació per al lloguer Social d'Habitatges i l'altra de Col·laboració i 
d'encàrrec de gestions, relatiu a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, situada 
en aquest municipi per a l'any 2016.

14. Resoldre al·legacions i aprovar provisionalment la modificació puntual de PGM i 
modificació del Pla especial d'ordenació de l'illa de Can Ricart.

15. Resoldre al·legacions i aprovar provisionalment la modificació puntual del contingut 
de la fitxa 116 del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
de Sant Feliu de Llobregat.

MOCIONS D'ÀMBIT GENERAL
16. Moció  dels  grups  municipals  d'ICV-EUiA,  PSC,  ERC  i  CDC  de  Sant  Feliu  de 

Llobregat, de suport a la implantació d'una Xarxa de Transport Públic Unificada.
17. Moció  del  grup  municipal  d'ICV-EUIA  en  relació  a  la  commemoració  del  85è 

aniversari de la proclamació de la II República.
18. Moció del  grup municipal  PSC en relació  a la  gestió  del  Programa de Turisme 

Social de l'IMSERSO.
19. Moció  del  grup  municipal  PSC  per  a  la  retirada  de  l'ordre  de  copagament 

confiscatori per a les persones amb discapacitat.
20. Moció del grup municipal Ciutadans donant suport al "Pacte antijihadista."
21. Moció del grup municipal CDC de suport a la Declaració del Comitè per a l'acollida 

de les persones refugiades a Catalunya.
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22. Moció  dels  grups  municipals  CDC  i  ERC  de  rebuig  a  l'anul.lació  del  Tribunal 
Constitucional el decret Català en matèria de pobresa energètica.

23. Moció  del  grup  municipal  Junts  per  Sant  Feliu,  per  fer  front  a  l'estigma  i  la 
discriminació relacionats amb l'epidèmia del VIH/SIDA.

B) PART DE CONTROL
24. Donar compte de les resolucions  d'Alcaldia i  Regidors/es delegats/des,  des del 

núm. 917 de data 29 de març de 2016 fins el núm.  de data  d'abril de 2016.
25. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, de dates 16 i 30 de març i 

6 i 13 d'abril 2016.
26. MOCIONS URGENTS

27. PRECS I PREGUNTES
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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