PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2011

D'acord amb les facultats que m'atorga l'article 41.4 en relació al 78.1 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, així com els articles 46 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases del règim local, i 53 i 98 del Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DECRETO:
Convocar sessió ordinària del Ple municipal, que tindrà lloc el proper dimecres 27 d’abril a
les 18:30 hores del vespre en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament,
conforme al següent ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 24 de febrer de 2011.

2.

Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes
Eleccions Municipals convocades per al dia 22 de maig de 2011.

3.

Aprovació, si s’escau, d’una modificació dels Estatuts de la Fundació Acció Baix
Montseny.

4.

Aprovació, si s’escau, del protocol de prevenció i atenció a la violència de gènere.

5.

Presa de coneixement de l’acord del Consell de Poble de la Batllòria en relació al nom
de la placeta del costat de l’Església de la Batllòria.

6.

Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 20,
reguladora de les taxes del Centre de formació d’adults Baix Montseny – Sax Sala.

7.

Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24,
reguladora de les taxes del Centre municipal d’expressió – Escola de música.

8.

Aprovació, si s’escau, de l’expedient per a la contractació de la gestió del Centre
municipal d’expressió – Escola de música.

9.

Ratificació, si s’escau de la resolució de l’Alcaldia de 01-02-2011 d’aprovació del Pla de
seguretat i salut de les obres de construcció dels nous dipòsits d’aigua potable de Can
Sans.

10. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Riells i Viabrea i Sant Celoni.
11. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 28-03-2011 d’aprovació del
projecte bàsic de construcció d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció de col·laboració amb els Ajuntaments de Riells i
Viabrea i Gualba per sol·licitar conjuntament a l’ADIF l’adequació del pas sota el
ferrocarril i la línea d’alta velocitat d’accés a les urbanitzacions Royal Park, Can Plana i
Junior Parc.
13. Aprovació, si s’escau, de la proposta per completar l’acord plenari de cessió gratuïta
d’una finca al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a destinar-la
a la construcció d’una escola.
14. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Conveni marc per
a la implantació d’un model integrat d’atenció ciutadana en l’àmbit territorial de
Catalunya.
15. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 18
reguladora de les taxes pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat.
16. Presa de coneixement de la liquidació del pressupost de la Corporació de 2010.
17. Elecció, si s’escau, de les persones que han d’exercir les funcions de Jutge de Pau,
titular i suplent, de Sant Celoni.
18. Autorització, si s’escau, de la cessió del contracte de concessió demanial per a la
construcció i explotació d’equipaments esportius al polígon industrial Nord-Est.
19. Reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat amb activitats del sector privat de
diversos treballadors municipals.
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
20. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat
Ciutadana en els mesos de febrer i març de 2011.
21. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de febrer i març de 2011.
22. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 21 d’abril de 2011
L’alcalde,
Francesc Deulofeu i Fontanillas

