
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: 28/09/2017
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 22 de setembre de 2017

   
L’Alcaldessa accidental En dono fe

El Secretari
Lourdes Borrell Moreno Agustín Recio Romero

[Firma02-01] [Firma01-01]

ORDRE DEL DIA:

 A) PART RESOLUTÒRIA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 27 de juliol del 2017.
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.

MOCIÓ D’ÀMBIT LOCAL:
3.- Moció presentada per la Junta de Portaveus i Regidor no adscrit, d'Adhesió al Manifest 
del Consell Comarcal dia Internacional Gent Gran (MOCI2017000048).

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
4.- Aprovació de modificació de crèdit 3/2017 (EMC12017000005).
5.-  Establir  l'increment  retributiu  del  personal  funcionari  i  laboral  de  l'Ajuntament  en 
aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017 i successives, del personal 
eventual; càrrecs electes de la Corporació i l'assignació per assistències dels regidors i 
regidores (G2702017000006).
6.- Aprovar aportació al Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat per a l'exercici 
2017 (ATAE2017000003).
7.- Retre compte Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 
2/2012  de  l'execució  del  Pressupost  corresponent  al  segon  trimestre  de  2017. 
(REEP2017000002)
8.- Aprovar l'Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant 
Vicenç  dels  Horts  i  Sant  Feliu  de  Llobregat,  de  data  19  de  juliol  de  2017. 
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(T2102016000002)
9.-  Ratificar  l'acord  del  Plenari  del  Consorci  de  Comerç  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  i 
procedir a la seva dissolució (G0582017000003).

ÀREA DE DRET A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
10.- Concedir Mocador d'honor 2017 (G1432017000001)
11.-  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats  ciutadanes,  per  a 
l'exercici 2017 i aprovar el conveni corresponent (ADTC2017000023):
De l'àmbit de cultura:
G1762017000097-Associació Amics del Carrer Santa Creu.
G1762017000099- C.C.A. Virgen del Rocio
G1762017000104- Cercle de Belles Arts
De l'àmbit d'esports:
G1762017000100- C. Handbol Sant Llorenç
G1762017000101- Club Rítmica Sant Feliu
12.-  Aprovar  el  protocol  d'actuació  contra  les  agressions  sexistes  en  festes 
(G0692017000007).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
13.- Fixar els dos dies addicionals d'obertura dels establiments comercials l'any 2018, en 
compliment de la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d'horaris comercials i  de mesures per a 
determinades activitats de promoció (T1562017000001).
14.-  Retre  compte  de  l'informe  emès  pel  Cap  de  Departament  de  la  Via  Pública  i 
Manteniment  de  la  ciutat  en  compliment  de  l'acord  plenari  de  data  30/03/2017 
(G0692017000011).

B) PART DE CONTROL:
15.- Informació general: Plans d'Ocupació.
16.-  Donar  compte  de  la  situació  dels  Desfibril·ladors  externo-automàtics  (DEA),  en 
resposta a la moció aprovada en el Ple de data 28 de gener de 2016, per a què Sant Feliu 
sigui una ciutat cardioprotegida.
17.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 
2555 de data 24/07/2017 al núm. 2902 de data 22/09/2017.
18.- Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local de dates 19 i 26 de juliol i 06 i 
13 de setembre del 2017.
19.-  Ratificar  el  Decret  d'Alcaldia núm. 2637 de 16/08/2017 en relació a la pròrroga a 
l'empresa ATOS IT SOLUTIONS ANS SERVICES IBERIA, SL, el contracte de serveis de 
gestió  del  centre  de  procés  de  dades  de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(CMND2017000006).

20.- MOCIONS D'URGÈNCIA:

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