P L E
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2007
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 extraordinària del Ple municipal que tindrà lloc el dimarts dia 30
d’octubre de 2007 a les 21:00 hores del vespre en primera convocatòria, al saló de sessions
de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

1.

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

2.

Aprovació inicial, si s’escau, del Text refós del projecte de construcció d’un pavelló
poliesportiu al “Sot de les granotes” (fases 2 i 3 del projecte de construcció del nou
complex esportiu municipal).

3.

Acceptació, si s’escau, de la subvenció atorgada pel POUSC per a l’actuació “Millora de la
seguretat de les instal·lacions esportives de Can Sans”.

4.

Aprovació inicial, si s’escau, dels estatuts del Consorci del Govern Territorial de Salut del
Baix Montseny.

5.

Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes” i
renovació parcial dels membres de la Comissió de seguiment.

6.

Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris del “Centre municipal d’expressió- Escola de música” i
renovació parcial dels membres de la Comissió de seguiment.

7.

Aprovació, si s’escau, del nomenament de les persones que, tant en propi nom com en
representació de les diverses entitats ciutadanes, formaran el Consell de Poble de la
Batllòria.

8.

Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici de 2008 i subsegüents.

9.

Delegació a la Diputació de Barcelona de les funcions de liquidació, inspecció i recaptació
de la taxa per concessió de llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 25) i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ordenança fiscal número 5).

10.

Aprovació, si s’escau, de l’informe de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre la llicència
comercial sol·licitada per Coperfil Group SA.

11.

Aprovació, si s’escau, d’una moció per demanar millores en el servei de rodalies de
RENFE i el seu traspàs a la Generalitat de Catalunya.

El que li comunico a vostè als efectes de la seva assistència.
José Luis González Leal
Secretari municipal

Sant Celoni, 26 d’octubre de 2007

