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CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLE 
 
 
De conformitat amb l’article 18 i ss. del Reglament Orgànic Municipal, i, el Decret 
d’Alcaldia núm. 1560 de data 28 de maig de 2020, us notifico que l'Alcaldessa ha 
convocat la present sessió telemàtica, 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: 30/06/2020 
Classe: ORDINÀRIA Hora: 18:00:00 
Convocatòria: 1a Lloc: Sessió telemàtica 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 25 de juny de 2020 
 
    
L'Alcaldessa En dono fe 

El Secretari 
Lídia Muñoz Cáceres Agustín Recio Romero 
  
[Firma02-01] [Firma01-01] 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
A) PART RESOLUTÒRIA 
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 28 de maig de 2020. 
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les víctimes de la violència 
masclista. 
 
MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL: 
3.- Moció presentada per la Junta de Portaveus de Declaració Institucional amb motiu del 
Dia Internacional contra l'LGTBI-Fòbia. 
4.- Moció presentada per la Junta de Portaveus d'adhesió al Manifest del Consell de la 
Gent Gran de Catalunya, en relació amb el "Dia Mundial de la Presa de Consciència de 
l'Abús i Maltractament a la Vellesa. 
5.- Moció presentada pels grups municipals PSC-CP, Sant Feliu en Comú Podem, D'ERC-
AM, Ciudadanos de Sant Feliu de Llobregat, i, Veïns per Sant Feliu de Llobregat, 
d'adherir-se a la "Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030" 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (MOCI2020000026) 
6.- Moció presentada pels grups municipals Sant Feliu en Comú Podem i ERC-AM, 
d'adherir-se a l'Associació de municipis i entitats per l'Aigua Pública (AMAP) 
 
ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS: 
7.- Aprovació definitiva del desnonament administratiu de la Masia de Can Ferriol 
(GEN52020000001) 
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8.- Declaració de l'obra exp. OMEN2020000037 com d'especial interès i bonificació ICIO i 
taxa (G4572020000006) 
9.- Sol.licitud bonificació ICIO i taxa per enderroc nau industrial, i obres construcció nova 
seu Fundació privada Gaspar de Portolà, carrer Indústria núm. 34, expedients respectius 
TOMA2019000045 i TOMA20190000057 (G4572020000007) 
10.- Revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de neteja viària i recollida 
i trasllat dels residus sòlids urbans d'aquesta ciutat,  adjudicat a l'empresa FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA (CRNS2020000004) 
11.- Aprovació de la pròrroga forçosa dels contractes vigents del servei de manteniment i 
neteja dels espais verds públics de Sant Feliu de Llobregat (CMND2019000012). 
 
ÀREA DE DRET DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS: 
12.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'entitat Comissió de Colles de Sant Feliu 
per al projecte de l'any 2020 i aprovar el conveni corresponent G1762020000015) 
13.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'Associació Amics de les Roses de Sant 
Feliu de Llobregat, corresponent al projecte de l'any 2020 i aprovar el conveni 
corresponent G1762020000018) 
14.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'entitat ACR Casino Santfeliuenc 
corresponent al projecte de l'any 2020 i aprovar el conveni corresponent 
(G1762020000033) 
15.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'entitat Càritas Diocesana de Sant Feliu 
de Llobregat per al projecte de l'any 2020 i aprovar el conveni corresponent 
(G1762020000043) 
16.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'entitat Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat corresponent al projecte de l'any 2020 i aprovar el conveni corresponent 
(G1762020000057) 
17.- Ajut d'emergència a l'Associació Acció Solidaria i Logística per pal·liar a Senegal i 
Hondures  els efectes del COVID-19 (G1762020000071) 
18.- Aprovar bases del concurs de cartells de Festa de Tardor (BACO2020000001) 
19.- Donar compte del Pla Local de Seguretat Ciutadana (G0422020000003). 
 
ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA: 
20.- Aprovar la Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i aprovar provisionalment 
el document de la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
del Catàleg de Sant Feliu de Llobregat per a la inclusió com a element catalogat de la nau 
de Can Bertrand (T0092020000001). 
 
MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL: 
21.- Moció presentada pel grup municipal PSC per demanar al Govern de la Generalitat 
que aixequi la suspensió d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de 
la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual (MOCI2020000027) 
 
B) PART DE CONTROL: 
22.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des, des del núm. 
1527 de data 25 de maig de 2020 fins el 1953 de data 19 de juny de 2020. 
23.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 20 i 27 de maig, i, 3, 
11, 17 de juny de 2020. 
 
24.- MOCIONS D'URGÈNCIA: Modificar les plurianualitats de subministrament de gespa 
artificial als camps de futbol de Falguera i de les Grases; obres d'execució del projecte 
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constructiu del Pla de millora d'espais urbans-PMEU; obres definides al projecte executiu 
d'arranjament del carrer Jaume Ribas; i, obres Ajuntament, desglossament contracte 
d'obres, de direcció facultativa (DF) i de coordinació de seguretat i salut i trasllats 
(G4082020000001) 
 
25.- PRECS I PREGUNTES: 
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