
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: 27/02/2018
Classe: ORDINÀRIA Hora: 19:30:00
Convocatòria: 1a Lloc: Casa Consistorial

Sant Feliu de Llobregat, 22 de febrer 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 25 de gener de 2018.
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 pel grup municipal d'ICV-EUiA i PP, sobre la manca de personal i 
necessitat de millora de les condicions de treball de la plantilla del SIE del Baix Llobregat 
(MOCI2018000011)
4.- Moció presentada pel Sr. Alonso Moreno López amb més de 100 signatures, de suport 
al Manifest a favor de l'agricultura social no professional i en contra del Pla de "Protecció" 
del Parc Agrari (MOCI2018000010).

ÀREA DE GOVERN I SERVEIS GENERALS:
5.- Retre compte liquidació pressupost 2017. (G4092018000001)
6.- Aprovar modificació de crèdit núm. 1/2018. (EMC12018000003)
7.- Aprovar els preus públics i les bonificacions per a la Fira Comercial i Industrial del Baix 
Llobregat de l'any 2018. (AORF2018000001)
8.-  Aprovar actuacions i  calendari  que afecten la  concessió del  Complex Municipal  de 
Piscines. (P1182018000003)
9.- Ratificar la pròrroga del contracte del servei de conservació, manteniment i neteja de 
parcs,  jardins públics,  llacs,  fonts ornamentals i  àrees de jocs del municipi  adjudicat  a 
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l'empresa Ambientalia World SL. (CMND2017000010)
10.- Ratificar la pròrroga del contracte del servei de manteniment integral de l'arbrat públic 
i  zones  extensives  del  municipi  adjudicat  a  l'empresa  Ambientalia  World  SL. 
(CMND2017000009)

ÀREA DE DRET A LA CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:
11.-  Aprovar  les  bases  específiques  per  a  la  concessió  de  subvencions  a  persones 
propietàries  d'habitatges  que  els  posin  a  disposició  de  la  Borsa  de  lloguer  social  de 
l'Ajuntament. (BASU2018000001)
12.- Aprovar inicialment l'establiment del servei del Casal de Joves (CPNS2018000003).

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
13.- Aprovació definitiva de la modificació de l'estudi de detall  de la parcel·la industrial 
situada al carrer Indústria, núm. 23-25, d'aquesta Ciutat. (T0102017000001)
14.- Aprovació inicial del Pla de Protecció del Parc Agrari. (G0422018000003)
15.- Aprovació Conveni i Pla de Treball al Parc Agrari. (G3472018000005)

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:
16.-  Moció  presentada  pels  grups  municipals  ICV-EUiA  i  PSC,  en  nom  de  les 
organitzacions sindicals CCOO i UGT del Baix Llobregat, de suport a la Vaga General 
Parcial del 8 de març del 2018 (MOCI2018000009).
17.- Moció presentada per la Comissió de Jubilats i Jubilades de Sant Feliu de Llobregat, 
amb  més  de  100  signatures,  de  suport  al  Manifest  per  unes  pensions  dignes 
(MOCI2018000007)
18.-  Moció  presentada pel  grup municipal  del  PSC,  per  establir  un  sistema públic  de 
pensions  amb  major  capacitat  de  redistribució  i  reducció  de  les  desigualtats 
(MOCI2018000008)
19.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC i PDeCAT, per la llibertat dels presos 
polítics (MOCI2018000013)
20.- Moció presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S, de rebuig a l'abusiu increment 
del preu de l'aigua acordat per l'Agència Catalana de l'Aigua (MOCI2018000012)

B) PART DE CONTROL:
21.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del núm. 
147 de data 20/01/2018 al núm. 496 de data 16/02/2018.
22.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 17, 24 i 31 de gener 
i 7 de febrer de 2018.

23.- MOCIONS D'URGÈNCIA:

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