RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament
Fets:
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament es va acordar establir que les sessions ordinàries del
Ple municipal tindran lloc el darrer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 21:00 hores, a
la sala de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. Així mateix, també es poden
celebrar sessions extraordinàries quan ho decideix el President o quan ho demana la quarta
part del nombre legal de membres de la Corporació.
25/05/2018 Secretaria accidental

S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos.
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en
relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
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1. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 31 de maig de
2018, a les 21:00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos
en el següent ordre del dia:
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A) Assumptes la resolució dels quals corresponen al Ple Municipal:
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
22.03.2018, de l’acta de la sessió extraordinària de data 26.04.2018, de l’acta de la
sessió extraordinària de 26.04.2018 i de l’acta de la sessió extraordinària de data
26.04.2018 (Ple Jove).
Presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la Sra. Patrícia Pedrajas
Rodríguez per la llista de CiU.
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número 692, de modificació dels Tinents
d’alcalde.
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número 693, de modificació dels membres
de la Junta de Govern Local.
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número 694, de modificació de les
delegacions d’atribucions en regidors.
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número ALC-2018-913, de modificació de
les delegacions d’atribucions en regidors.
Donar compte dels nous membres de la Comissió Informativa General del grup
municipal de CiU.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 3/2018.
Aprovació provisional d’ordenances reguladores de preus públics dels Serveis
Socials.
Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Modificació de l’ordenança fiscal número 18, de taxa per la prestació dels serveis

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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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 les activitats pel que fa a la instal·lació d’atraccions de
fira a les festes majors de Sant Celoni i la Batllòria.
Donar conformitat a l’inici dels treballs per la proposta de delimitació de l’àmbit de
l’Espai d’Interès Natural del Montnegre i el Corredor, dins el terme de Sant Celoni.
Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del mercat municipal de Sant Celoni.
Aprovació definitiva de l’Ordenança de bon veïnatge i bon ús de l’espai públic.
Aprovació definitiva de l’Ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats
amb finalitats comercials.
Aprovació inicial de les bases d’ajuts socials d’urgència i de prevenció del risc
d’exclusió.
Aprovació inicial de les bases d’ajuts socials per al sosteniment dels
subministraments d’aigua, electricitat i gas dels habitatges d’inclusió social.
Moció que presenten els Grups municipals de CiU, la CUP-PC-PA i ERC-AM, en
defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.
Moció que presenten els Grups municipals de CiU, la CUP-PC-PA i ERC-AM, de
l’Ajuntament en suport a Proactive Open Arms.
Moció que presenten els Grups municipals de CiU, la CUP-PC-PA i ERC-AM, de
denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol.
Moció que presenten els Grups municipals de CiU, la CUP-PC-PA i ERC-AM, per a
la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.
Moció que presenten els Grups municipals de CiU, la CUP-PC-PA i ERC-AM, en
suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana els mesos de març i abril de 2018.
Precs i preguntes

2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
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