P L E
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE JUNY DE 2006
D’acord amb 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 dels ens locals, el convoco a la sessió ordinària del
Ple municipal que tindrà lloc el dijous dia 29 de juny de 2006 a les 21:00
hores en primera convocatòria, al saló de sessions de l’Ajuntament, amb aquest
ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les tres sessions
anteriors.
2. Aprovació, si escau, de l’informe del projecte executiu per a la supressió de
dos passos a nivell de la línia del ferrocarril Tarragona-Barcelona-França, i la
construcció de dos passos inferiors de vianants i un pas inferior per a vehicles
i vianants, al terme municipal de Sant Celoni.
3. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació provisional
dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la
realització de les obres d’urbanització del carrer de La Mosca i aprovació
definitiva dels mateixos.
4. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació provisional
dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la
realització de les obres d’urbanització del carrer Anselm Clavé i aprovació
definitiva dels mateixos.
5. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació provisional
dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials per a la
realització de les obres d’urbanització del carrer Major de Dalt i aprovació
definitiva dels mateixos.
6. Aprovació provisional, si escau, dels acords d’imposició i ordenació de
contribucions especials per a la realització de les obres d’urbanització del vial
paral·lel entre el carrer València i el carrer Olzinelles.
7. Aprovació, si escau, de l’acord de sol·licitud al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya d’una subvenció per a la construcció de la llar
municipal d’infants.
8. Aprovació definitiva, si escau, de l’estudi de viabilitat econòmic - financera i
de l’avantprojecte per a la construcció d’un tanatori.
9. Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de contractació per a la construcció
del tanatori municipal en la modalitat de concessió d’obra pública.

10. Nomenament, si escau, d’una nova comissió d’estudi per a l’establiment del
servei públic municipal d’aparcament soterrat a la plaça Comtes del
Montseny, així com designació dels seus membres.
11. Modificació, si escau, del conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera per al sosteniment en comú de l’Escola mancomunada de La
Tordera.
12. Acceptació, si escau, de la renúncia d’un membre de la comissió de
seguiment del servei públic municipal Centre municipal d’esports “Sot de les
Granotes” i de nomenament dels seus substituts.
13. Aprovació provisional, si escau, dels acords de modificació de la taxa per la
prestació dels serveis al Centre municipal d’expressió.
14. Verificació, si escau, del text refós de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació per incloure la masia de Can Puig de Fuirosos en el catàleg del
Patrimoni Històric Artístic de Sant Celoni.
15. Aprovació, si escau, de l’acord per a la constitució del Consorci per a la gestió
de la televisió digital terrestre de la demarcació de Granollers i per a
l’aprovació dels seus estatuts.
16. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a la modificació del
contracte per a la instal·lació d’equipaments escènics al teatre municipal
Ateneu i a la sala polivalent.
17. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte regulador de la gestió del
servei públic municipal del complex esportiu “Sot de les Granotes” en allò
relatiu a la data d’actualització dels preus dels serveis.
18. Aprovació, si escau, de la segona modificació del contracte administratiu
d’obres per a l’execució de la urbanització de Can Sans.
19. Aprovació, si escau, del restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió
administrativa del servei de recollida i tractament d’escombraries i neteja
viària, així com la rectificació d’errors en l’adjudicació definitiva del contracte.
20. Aprovació inicial, si escau, de la 1a modificació de crèdit del pressupost de la
corporació pel 2006 i ratificació d’una resolució de l’Alcaldia de
reconeixement d’obligacions.
21. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació de la
modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant Celoni i
de l’acord d’aprovació definitiva.
22. Aprovació, si escau, de la moció de suport als llocs de treball i per a la
continuïtat de l’empresa INACSA.

23. Aprovació, si escau, de la moció de rebuig de la violència de gènere.
24. Moció per al tractament de la carretera de Campins.
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
25. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.
26. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel 1r tinent d’alcalde i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de març, abril i maig
d’enguany.
27. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de març, abril i maig d’enguany.
28. Precs i preguntes.
El que li comunico a vostè als efectes de la seva assistència, tot saludant-lo
atentament.
José Luis González Leal
Secretari municipal

Sant Celoni, 26 de juny de 2006.

Sr. Miquel Vega i Vega

