PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA (AJORNADA) DEL DIA 6 DE JUNY DE 2013

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 (ajornada) del Ple municipal per al proper dijous 6 de juny de
2013 a les 21:00 hores, en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb
el següent ordre del dia:

I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si escau, d’acta de la sessió plenària del dia 31.01.2013.

2.

Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la
morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2013.

3.

Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 25.04.2013
d’acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per al finançament del curs
2011-2012 de l’Escola municipal de música.

4.

Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, relatiu a la cessió d’habitatges per impulsar programes socials d’habitatge
relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció.

5.

Aprovació, si escau, del Conveni col·lectiu i de l’Acord de condicions de treball de
l’Ajuntament de Sant Celoni per als anys 2013-2016.

6.

Donar compte al Ple municipal de la transmissió del dret de superfície de la parcel·la
del carrer Maria Aurèlia Capmany 4, de Proviure SLU a favor de SAREB.

7.

Aprovació, si escau, de l’acord per posar a disposició del Departament d’Ensenyament
un solar apte per a la ubicació temporal de mòduls prefabricats, lliure de càrregues i
gravàmens per a l’escola Soler de Vilardell.

8.

Aprovació, si escau, de l’expedient per a l’arrendament per part de l’Ajuntament de Sant
Celoni de 5 habitatges per destinar a finalitats socials.

9.

Aprovació, si escau, dels preus públics de les diferents modalitats de serveis bàsics del
centre municipal d’esports Sot de les granotes per a la temporada 2013-2014.

10. Aprovació, si escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu, de data 18.04.2013.
11. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de
fitxers de dades de caràcter personal per incorporar les esmenes indicades per
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals.

12. Ratificació, si escau, de la resolució de l’Alcaldia de 15.04.2013 per la que s’acorda
comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
contenciós administratiu 262/2013-G, interposat per Sorea SA contra la Generalitat de
Catalunya.
13. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU en defensa del
model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la Llei orgànica per a la millora
de la qualitat educativa.
14. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU sobre l’exercici
de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Sant Celoni.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
15. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat
Ciutadana en els mesos de març i abril de 2013.
16. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de març i abril de 2013.
17. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 3 de juny de 2013
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

