
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: 30/10/2017
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 25 d´octubre 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 28 de setembre de 2017.
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.
3.- Moció de l'Alcaldia de nomenament com a Cap de Comunicació. Personal Eventual 
Directiu (G2402017000038).

MOCIÓ D’ÀMBIT LOCAL:
4.- Moció presentada pel grup municipal Ciutadans (C's), per adaptar els parcs infantils per 
a infants amb diversitat funcional (MOCI2017000055).

ÀREA DE GOVER OBERT I SERVEIS GENERALS:
5.- Aprovació provisional modificacions Ordenances fiscals d'impostos i taxes, per a l'any 
2018. (AORF2017000004)
6.- Aprovació modificacions preus públics, per a l'any 2018. (AORF2017000005)
7.- Modificar l'Addenda aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de 
febrer de 2017, d'acord amb la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Família, 
de concreció aportació despeses 2017 del Conveni de Col·laboració cessió ús local C. 
Pou de Sant Pere, 8, d'aquesta ciutat (G3472017000009).
8.- Retre compte informe d'avaluació del compliment dels objectius o de la Llei Orgànica 
2/2012  de  l'Execució  del  Pressupost  corresponent  al  tercer  trimestre  de  2017. 
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(REEP2017000003)
9.-  Aprovar  aportació  al  Consorci  de  Normalització  Lingüística,  corresponent  al  segon 
semestre de l'exercici 2017. (GEN52017000008)
10.- Aprovació proposta conveni de cessió gratuïta de 2 immobles municipals a l'IMPSOL, 
per  a  la  construcció  d'Habitatge  de  Protecció  Oficial  i  Habitatge  dotacional. 
(G3472017000026)
11.- Aprovar la transferència a la Comunitat de Béns Centreservei El Pla, corresponent al 
resultat econòmic de l'exercici 2016. (ATAE2017000004)
12.- Aprovar transferir al Consorci de Turisme del Baix Llobregat l'aportació econòmica 
corresponent a l'exercici 2017. (ATAE2017000005)
13.-  Aprovar  transferir  a l'Associació Innobaix,  la quota corresponent  a l'exercici  2017. 
(ATAE2017000006)
14.-  Aprovar  transferir  a  l'Associació  Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de 
Barcelona l'aportació corresponent a l'exercici 2017. (ATAE2017000007).

ÀREA DE DRETS A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
15.-  Aprovar  el  Contracte  Programa  2017-2019  entre  l'Institut  Català  de  les  Dones  i 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d'igualtat de gènere. (G3472017000039)
16.-  Aprovar  conveni  de  col·laboració  amb  l'Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya 
d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública.(G3472017000041)
17.- Rectificar error en la concessió de subvenció a l'entitat Centro Cultural Recreativo 
Juan de Batlle per al projecte de l'any 2017. (G1762017000019)
18.-  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats  ciutadanes,  per  a 
l'exercici 2017 i aprovar el conveni corresponent: (ADTC2017000025)
De l'àmbit de persones amb discapacitat:

 G1762017000090  Fundació Nouxamfrà
 G1762017000102  Fundació APIP-ACAM

De l'àmbit de cultura:
 G1762017000105  Comissió de Festes del carrer Joan Maragall
 G1762017000107  Foc i Tabals El Tro de Falguera

De l'àmbit de cooperació:
 G176201700103  Voluntariat de Sant Feliu
 G1762017000120  Dritte Welth Haus (Casa del Tercer Mundo)

19.- Addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de 
Sant  Feliu  de  Llobregat,  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al 
benestar social i polítiques d'Igualtat, per al 2017 (G3472017000050).

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
20.-  Moció  de  grup  municipal  PDeCAT  sobre  el  rebuig  als  atemptats  terroristes  de 
Barcelona  i  Cambrils  i  de  reconeixement  a  la  tasca  realitzada  pels  cossos  policials  i 
d'emergència (MOCI2017000049)
21.- Moció dels grups municipals ICV-EUiA i PSC, en defensa de l'educació com a eina de 
cohesió (MOCI2017000058).
22.- Moció dels grups municipals ICV-EUiA i PSC, sobre la situació política de Catalunya 
(MOCI2017000059).
23.-  Moció  del  grup municipal  d'ERC de condemna a  la  brutalitat  policial  de  l'Estat  a 
Catalunya (MOCI2017000056).
24.- Moció del grup municipal d'ERC per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, 
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Jordi Sánchez i Jordi Cuixat (MOCI2017000057).
25.-  Moció  de  grup  municipal  PDeCAT  per  aturar  la  suspensió  de  l'autonomia  de 
Catalunya (MOCI2017000060).
26.-  Moció  dels  grups municipals  Ciutadans  (C's)  i  PP,  en suport  als  càrrecs  electes 
catalans que estan rebent pressions per complir  amb la legalitat  vigent amb motiu del 
Referèndum il·legal a l'ú d'octubre (MOCI20170000052)
27.- Moció del grup municipal PP per a la celebració del 40 aniversari de la Constitució 
Espanyola (MOCI2017000061).

B) PART DE CONTROL:
28.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 
2903 de data 25/09/2017 al núm. 3178 de data 20/10/2017.
29.- Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local de dates 20 i 27 de setembre 
i 4 i 11 d'octubre de 2017.

30.- MOCIONS D'URGÈNCIA:

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