RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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:

28/01/2019 Secretari

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 31 de gener de 2019,
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:

Sergi Ribas Beltrán
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A.- Part dispositiva.
1

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
29.11.2018.

2

Aprovació inicial del pressupost del 2019.

3
4
5
6
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7
8
9
10
11

Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Sant
Celoni en un 2,25%.
Aprovació i valoració de llocs de treball de l’Escola Bressol municipal de Sant
Celoni.
Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de subvencions 2018-2021.
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel treballador
municipal Sr. Josep Puigtió Ruiz.
Aprovació inicial del projecte d’instal·lació d’aigua potable a la urbanització Cal
Batlle.
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació en
l’àmbit de la Urbanització Cal Batlle i de modificació de la càrrega de connexió a
l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre.
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de
la zona esportiva de Can Sans.
Compareixença en el Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l’acord del
Ple de 24 de juliol de 2014 d’aprovació de la moció de recolzament a la campanya
de “Boicot, Desinversions i Sancions (BDS)” a l’estat d’Israel.
Aprovació de l’increment de les tarifes urbanes del servei de taxi al municipi de
Sant Celoni per a l’any 2019.
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12

13
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15
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17

28/01/2019 Secretari

18

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport
escolar a l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni i per a la delegació de
competències en matèria de recaptació.
Aprovació de les bases que han de regir l’elecció dels projectes Ajuntament jove
del curs 2018-2019 i de la distribució de les subvencions per a la seva execució.
Aprovació del reglament del concurs de la rua de Carnestoltes de Sant Celoni i la
Batllòria.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP de Sant Celoni i la Batllòria per la
millora de l’èxit escolar i reducció del fracàs escolar a la xarxa educativa de Sant
Celoni i la Batllòria.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP de Sant Celoni i la Batllòria per
exigir millores al parc de bombers de Sant Celoni per garantir-ne el seu
funcionament.
B.- Control de l’equip de govern municipal.
Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana els mesos de setembre i octubre de 2018.
Precs i preguntes.

2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
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L’alcalde

El secretari
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