
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: 22/12/2017
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 19 de desembre 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 30 de novembre de 2017.
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.- Ratificar la dissolució i la liquidació del Consorci Urbanístic per el desenvolupament del 
Sector  d'Urbanització  Prioritària  de  Mas  Lluí,  i  aprovació  d'actuacions  municipals. 
(G0582017000002)
4.-  Revisió  de preus del  contracte de la  concessió  del  servei  públic  de neteja viària  i 
recollida  i  trasllat  de  residus  sòlids  urbans  adjudicat  a  l'empresa  Fomento  de 
Construcciones y Contratas, SA, per a l'any 2015. (CRNS2017000004)
5.- Prorrogar a l'empresa Fundació Nou Xamfrà el contracte de servei de conservació, 
manteniment  i  neteja de parcs,  jardins públics,  llacs,  fonts  ornamentals  i  espais  verds 
situats en equipaments municipals, situats a la zona de Can Maginàs, Can Llobera, La 
Salut i parc del roserar, reservades a centres especials de treball, al terme municipal de 
Sant Feliu de Llobregat (CMND2017000005)

ÀREA DE DRETS A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
6.- Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al finançament del 
transport adaptat fix i esporàdic. (G3472017000048)
7.- Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de 
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Sant Feliu de Llobregat, per a l'any 2018. (BASU2017000008)
8.- Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'AMPA de l'Escola Falguera per al projecte 
de l'any 2017 i aprovar el conveni corresponent. (G1762017000111)
9.-  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  l'entitat  Reagrupament  de  Malalts 
Alcohòlics  Rehabilitats  "REMARE"  per  al  projecte  de  l'any  2017  i  aprovar  el  conveni 
corresponent (G1762017000087)

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
10.- Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de BCN i 
l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  per  a  la  gestió  i  el  manteniment  del  Parc 
Llobregat (G3472017000053).
11.-  Concedir  una  subvenció  a  l'entitat  Gats  i  Gossos  Sant  Feliu,  per  activitats 
relacionades  amb  la  protecció  i  defensa  dels  animals  del  municipi  per  l'any  2017 
(G1762017000062).

MOCIÓ D’ÀMBIT GENERAL:
12.-  Moció  presentada  pel  grup  municipal  ICV-EUiA  i  PSC,  d'adhesió  al  Manifest  de 
"SOMESCOLA" i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i 
de la seva aportació als valors democràtics i a la cohesió social (MOCI2017000071)
13.-  Moció  del  grup  municipal  PDeCAT,  a  favor  de  l'alliberament  dels  presos  polítics 
(MOCI2017000070).

B) PART DE CONTROL:
14.- Donar compte de la dissolució del Consorci de Comerç (CC192017000002)
15.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 
3622 de data 27/11/17 al núm. 3849 de data 15/12/17.
16.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 22 i 29 de novembre 
i 05 de desembre de 2017.

17.- MOCIONS D'URGÈNCIA:

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