RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
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 20:00 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.
L’article 46 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local preveu la possibilitat de
celebrar sessions extraordinàries i extraordinàries urgents.

17/01/2020 Secretari

El 31 d’agost de 2018, Serveis d’Educació No Formal - SENFO i l’Ajuntament de Sant Celoni
varen subscriure un contracte per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), per a
persones amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia
personal.
El 28 de juny de 2019, per Resolució d’alcaldia es va ordenar incoar procediment per resoldre
el contracte subscrit amb SENFO, així com intervenir transitòriament el servei per part de
l’Ajuntament de Sant Celoni donant d’alta les treballadores vinculades al servei com a
treballadores de l’Ajuntament de Sant Celoni a efectes 1 de juliol de 2019, atès que l’empresa
es va trobar immersa en un procés de fallida financera que en comprometia la viabilitat.

Sergi Ribas Beltrán
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El Consell Comarcal com a àrea bàsica de serveis socials del conjunt dels municipis de la
comarca de fins a vint mil habitants presta el servei d'ajuda a domicili en els municipis adherits,
d'acord amb el Reglament del servei aprovat pel Ple del Consell Comarcal.
En aquest sentit, per Resolució d’Alcaldia de 22 de novembre de 2010 es va acordar sol·licitar
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la prestació del servei d’ajuda a domicili del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en sessió de 24 de desembre de
2019 el conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i la prestació del
servei d’ajuda a domicili, amb un període de vigència que s’inicia el dia 1 de febrer de 2020.
Es fa necessari l’aprovació urgent del citat conveni per tal de poder traspassar en el termini
adequat les dades relatives als usuaris del servei a la nova empresa que prestarà el servei.
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos.

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.

Raül García Ramírez
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RESOLC:
1. Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 20 de
gener de 2020, a les 18.00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts
inclosos en el següent ordre del dia:
1

2

Ratificació, si s’escau, de la urgència en la convocatòria de la sessió plenària.
A.- Part dispositiva.
Aprovació del contingut i signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per regular la prestació del servei d’ajuda a
domicili.

2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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Sergi Ribas Beltrán
Raül García Ramírez

L’alcalde

El secretari

17/01/2020 Alcalde
Signatura 1 de 2

17/01/2020 Secretari

En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
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