P L E

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2008
Conforme allò decretat per l’Alcaldia en aquesta mateixa data, a l’empara del que
disposa l'article 41.4 en relació al 78.2 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, el convoco a la sessió ordinària del Ple
municipal que tindrà lloc el dilluns dia 11 de febrer de 2008 a les 21:00 hores
del vespre en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el
següent ordre del dia:

I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del Ple
municipal.

2.

Sorteig de les persones que han de formar part de les meses lectorals en les
properes eleccions a Corts Generals convocades per al dia 9 de març de
2008.

3.

Prendre coneixement, si s’escau, de la transformació de la mercantil
Concesionaria Barcelonesa de societat anònima en societat limitada.

4.

Modificació, si s’escau, del contracte de concessió del servei municipal de
neteja viària per incorporació de l’àmbit de Can Sans, de nova urbanització.

5.

Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia acceptant la subvenció
atorgada en el marc del PUOSC 2007 per a la urbanització del carrer Breda
de la Batllòria.

6.

Adhesió, si s’escau, al Protocol General del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

7.

Adjudicació, si s’escau, del contracte per a la gestió del servei municipal
d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, sota la modalitat
de concessió de servei públic amb execució d’obres.

8.

Aprovació definitiva, si s’escau, del canvi de modalitat d’actuació del polígon
1 del Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre.

9.

Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte d’urbanització de la UASU-19
“Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, Consell de Cent, Germana
Reyes i avinguda Verge del Puig.

10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres
d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa,
Consell de Cent, Germana Reyes i avinguda Verge del Puig.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC
per revisar i agilitzar la promoció d’habitatges de protecció oficial a Sant
Celoni.
12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC
d’adhesió al Manifest a favor del programari lliure i formats oberts als
municipis.
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
13. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.
14. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de
Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2007 i gener
de 2008.
15. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de novembre i desembre de 2007 i gener de 2008.
16. Precs i preguntes.
El que li comunico a vostè als efectes de la seva assistència.
Ramon Oriol i Grau
Secretari municipal

Sant Celoni, 7 de febrer de 2008

Sra. Montserrat Vinyets Pagès

