RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Sant Celoni, 19 de març de 2018
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament
Fets:
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament es va acordar establir que les sessions ordinàries del
Ple municipal tindran lloc el darrer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 21:00 hores, a la
sala de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. Així mateix, també es poden celebrar
sessions extraordinàries quan ho decideix el President o quan ho demana la quarta part del
nombre legal de membres de la Corporació.
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos.
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació
amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
1. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 22 de març de 2018, a
les 21:00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el
següent ordre del dia:

1.2.3.4.5.-

6.7.8.9.10.-

11.12.-

I.- PART DISPOSITIVA
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
25.01.2018 i de l'acta de la sessió extraordinària de data 01.03.2018.
Donar compte de l'informe de morositat emès per la Interventora corresponent al quart
trimestre de 2017.
.
Donar compte de les resolucions d'Alcaldia contràries als informes d'Intervenció.
Donar compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2017.
Aprovació, si escau, de la revisió del preu del contracte entre l'Ajuntament de Sant
Celoni i Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, per a
la prestació del servei de neteja viària al municipi.
Aprovació, si escau, de la continuïtat del contracte formalitzat amb Corporación
CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, per a la prestació del
servei de neteja viària al municipi.
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit
del sector P-8.
Aprovació inicial de la supressió del Registre Municipal d'Unions civils de Sant
Celoni i la derogació de les seves normes reguladores.
Aprovació de la Carta de Serveis del servei de Formació Ocupacional de
l'Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació dels preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats
com a bàsics, del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, per a la
temporada 2018-2019.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa
per a la prestació dels serveis i realització d'activitats d'ensenyament especials al
Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni, per al curs 2018-2019.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa
per al a prestació dels serveis d'ensenyament especials a l'Escola d'Adults

13.14.15.-

16.17.-

municipal, per al curs 2018-2019.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 29, reguladora del preu
públic per a la prestació dels serveis d'Escola bressol, per al curs 2018-2019.
Moció presentada pels Grups municipals de CiU, ERC-AM i la CUP-PC-PA, en
defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.
Moció presentada pels Grups municipal de la CUP-PC-PA, CiU i ERC-AM, per a
l'excarceració dels presos polítics.
II. CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana els mesos de gener i febrer de 2018.
Precs i preguntes.

2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.

L'alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari
Sergi Ribas Beltrán

