
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: 22/03/2018
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 19 de març de 2018

   
L’Alcaldessa accidental En dono fe

El Secretari
Lidia 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 27 de febrer de 2018.
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
3.- Donar compte al Ple del Pla de control financer,  d'eficàcia i  auditoria pública per a 
l'exercici 2018 (CGP12018000002).
4.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2017 del Consorci 
de Comerç (CC032018000001).
5.- Aprovació preus públics " Trobada de Comerciants " Ordenança de preus públics núm. 
2. (AORF2018000002).
6.- Aprovar el marc estratègic per a la transformació cultural i organitzativa de l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat (G0422018000006).
7.-  Delegar  en l'Alcalde  la  competència  sancionadora per  la  comissió  d'infraccions  de 
caràcter greu i molt greu previstes a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinences de 
gossos considerats potencialment perillosos (G0202018000001).
8.-  Aprovar  la  rectificació  de  l'Inventari  municipal  de  Béns  a  l'exercici  de  2017 
(INVE2018000001).
9.- Autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitats professionals per compte propi 
(COMP2018000001).
10.- Autorització de compatibilitat d'un segon lloc de treball a l'Escola Municipal de música 
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de Sant Andreu de Barcelona per causa d'una baixa (COMP2017000006).
11.-  Aprovar  aportació  a  la  Fundació  Utopia  Joan  N.  Nieto,  exercici  2018 
(G3472018000009).

ÀREA DE DRETS A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
12.- Aprovar les Bases i la convocatòria del Concurs de Fotografia Trofeu "Rosa d'Or" 
(BACO2018000005).
13.- Concedir subvenció a l'entitat Santfeliuenc Futbol Club per al projecte d'activitats de 
l'any 2018 i aprovar el conveni corresponent (G1762018000003).
14.-  Concedir  subvenció  a  l'entitat  Centro  Cultural  Recreativo  Juan  de  Batlle  per  al 
projecte d'activitats de l'any 2018 i aprovar el conveni corresponent (G1762018000008).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
15.- Aprovar les bases dels Premis d'aparadorisme al comerç local de la ciutat de Sant 
Feliu  de  Llobregat,  i  la  convocatòria  que  regula  el  desenvolupament  del  Concurs 
d'aparadorisme de la Fira, per a l'any 2018 (BACO2018000007).
16.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a les persones en 
situació d'atur que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d'una activitat 
econòmica  al  municipi  de  Sant  Feliu  de  Llobregat.  Convocatòria  2018 
(BASU2018000003).
17.- 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. Convocatòria 
2018 (BASU2018000004).
18.- Aprovació del text refós del pla especial de Can Messeguer (T0092013000001).

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
19.- Moció presentada pel Grup municipal d'ICV-EUiA, en defensa de l’escola catalana i 
del model d’immersió lingüística (MOCI2018000016).

B) PART DE CONTROL:
20.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 
497 de data 19/02/2018 al núm. 939 de data 16/03/2018.
21.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 14, 21 i 28 de febrer 
i 7 de març de 2018.

22.- MOCIONS D’URGÈNCIA:

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