
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: 25/01/2018
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 22 de gener 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 22 de desembre de 2017.
2.- Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de les víctimes de 
la violència masclista.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:
3.- Moció presentada per la Junta de Portaveus i Regidor no adscrit, per a la reactivació 
de la Ponència Unitària per al soterrament (MOCI2018000001).
4.-  Moció  presentada  pels  grups  municipals  ICV-EUiA  i  PSC,  instant  al  govern  de  la 
Generalitat  a  resoldre  amb  caràcter  general  els  compromisos  adquirits  per  al 
cofinançament de les Escoles Bressol municipals (MOCI2018000002).

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:
5.- Aprovació inicial del Reglament per l'ús dels horts urbans situats en la finca municipal 
del carrer del Pla. (CPNS2017000006).

ÀREA DE DRET A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
6.- Aprovar el Pla Local de Joventut "Pla Jove, Sant Feliu 2017-2021".(G0422017000002)
7.- Aprovar les Bases del Concurs Literari de Sant Jordi i aprovar la convocatòria 2018 
(BACO2018000001).
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ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
8.- Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) de Sant Feliu de 
Llobregat, pel període 2017-2021 (G0422018000002)
9.-  Aprovar  inicialment  el  Pla  Director  de  l'Arbrat  Viari  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(G0422018000001)
10.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, relatiu al Programa de Mediació per al 
Lloguer Social d'Habitatges, segons  addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre  l'agència  de  l'habitatge  de  Catalunya  i  l'ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(G3472017000056).

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
11.- Moció presentada pels grups municipals Ciutadans i PP, de rebuig a l'augment de les 
tarifes i a l'actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de 
Barcelona  i  els  municipis  gestionats  per  l'Autoritat  del  Transport  Metropolità-ATM 
(MOCI2018000003).
12.- Moció presentada pel grup municipal PP, per a recolzar i defensar la presó permanent 
revisable (MOCI2018000004).

B) PART DE CONTROL:
13.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 
3850 de data 18/12/2017 al núm. 0146 de data 19/01/2018.
14.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 13 i 20 de desembre 
de 2017 i 3 i 10 de gener de 2018.

15.- MOCIONS D'URGÈNCIA:

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