PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015

D'acord amb les facultats que m'atorga l'article 41.4 en relació al 78.1 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, així com els articles 46 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases del règim local, i 53 i 98 del Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DECRETO
convocar sessió ordinària del Ple municipal per al proper dijous 26 de març de 2015 a les
21.00 h, en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre
del dia:

I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 27.11.2014.

2.

Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de data 30.01.2015 de modificació del
nomenament dels tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern Local, delegació
d’atribucions al regidor Óscar Caño Nieto i establiment del seu règim de dedicació.

3.

Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en
els mesos de gener i febrer de 2015.

4.

Donar compte de l’aprovació definitiva del pressupost de la Corporació per a 2015 per
la Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 30.01.2015.

5.

Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució
del pressupost de la Corporació en el quart trimestre de 2014.

6.

Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de
l’Ajuntament de Sant Celoni en el quart trimestre de 2014.

7.

Aprovació, si escau, de la petició al Parlament de Catalunya d’una Declaració institucional
de suport al projecte de creació del Museu europeu del bosc.

8.

Ratificació, si escau, del Decret de l’Alcaldia de tramesa al Jurat d’Expropiació de
Catalunya de l’expedient de la finca situada a la plaça dels Estudis, 16.

9.

Aprovació inicial, si escau, de la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis
forestals de Sant Celoni per al període 2015-2018.

10. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24
reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament al Centre municipal d’expressió – Escola de música i teatre.
11. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 28
reguladora de les taxes per serveis generals, pel que fa a les taxes per assistència al
Centre de formació d’adults “Baix Montseny – Sax Sala”.
12. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 29
reguladora de les taxes per serveis generals, pel que fa a les taxes per assistència a
l’Escola bressol municipal “El blauet”.

13. Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en data 11.04.2012, relatiu a la cessió d’habitatges per impulsar programes
socials d’habitatge relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats
d’atenció, amb vigència fins al proper 11.04.2016.
14. Aprovació, si escau, de la posada a disposició del Departament d’Ensenyament d’un
terreny per a la construcció de l’escola Soler de Vilardell, deixant sense efecte l’acord
del Ple de 12.02.2010 de cessió del mateix.
15. Aprovació si escau, de les esmenes proposades pel Departament d’Ensenyament a la
minuta del conveni de col·laboració aprovat pel Ple de 27.11.2014
16. Aprovació, si escau, de la moció que presenten els grups municipals del PSC i ICV,
amb el suport dels sindicats CCOO i UGT, per a la defensa de les llibertats i del dret de
vaga.
17. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig a
la darrera reforma fiscal del Govern espanyol segons la qual s’amplien els supòsits pels
quals les entitats sense ànim de lucre han de liquidar l’impost de societats.
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
18. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
en els mesos de gener i febrer de 2015.
19. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de gener i febrer de 2015.
20. Precs i preguntes

Sant Celoni, 23 de març de 2015
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

