PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2014

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 per al proper dijous 27 de març de 2014 a les
21:00 h, en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre
del dia:

I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 28.11.2013.

2.

Donar compte de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació en
el quart trimestre de 2013.

3.

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

4.

Donar compte de l’aprovació del marc pressupostari 2015-2017.

5.

Donar compte de l’acord signat amb el Comitè d’Empresa per a l’estabilització de llocs
de treball ocupats per personal laboral temporal o indefinit no fix.

6.

Ratificació, si escau, de l’acord de la Mesa general de negociació de matèries comunes
de l’Ajuntament de Sant Celoni pel qual es disposa l’abonament al personal al servei de
la Corporació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a
l’entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol.

7.

Aprovació, si escau, de les Bases per a la concessió d’ajuts per fer front al pagament
de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8.

Modificació, si escau, del règim de dedicació parcial dels regidors.

9.

Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Celoni corresponent a l’exercici de 2013.

10. Correcció, si escau, d’una errada material del conveni de col·laboració per a la
connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea.
11. Aprovació provisional, si escau, de la imposició de taxa per us privatiu d’espais públics i
locals municipals i de la modificació de diverses Ordenances fiscals.
12. Aprovació, si escau, de l’ampliació i la modificació de l’abast de delegació de funcions a
la Diputació de Barcelona corresponents a recaptació de tributs.

13. Aprovació, si escau, de les tarifes per conservació de comptadors i de boques d’incendi
del servei de subministrament d’aigua potable.
14. Donar compte dels reparaments efectuats per l’interventor accidental en els mesos de
gener i febrer de 2014.
15. Reconeixement, si escau, de la compatibilitat d’un treballador municipal amb la seva
activitat en el sector privat.
16. Reconeixement, si escau, de la compatibilitat d’una treballadora municipal amb la seva
activitat en el sector privat.
17. Aprovació, si escau, d’una moció en defensa de l’Assemblea Nacional Catalana, la
llibertat d’expressió, de manifestació i de reunió.
18. Aprovació, si escau, d’una moció de suport a la campanya de recollida de signatures
“Signa un vot per la Independència.”
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
19. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
en els mesos de gener i febrer de 2014.
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de gener i febrer de 2014.
21. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 24 de març de 2014
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

