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.
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos.
Fonaments de dret:

26/11/2018 Secretari

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:
1. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 29 de novembre 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:

Sergi Ribas Beltrán
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A.- Part dispositiva.
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Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
27.09.2018.
Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre de 2018.
Donar compte de l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2018.
Donar compte de les objeccions emeses des del dia 1 de gener de 2018 fins el dia
30 de juny de 2018.
Aprovació de les bases de concessió d’ajuts per al pagament de l’IBI de l’any 2019.
Aprovació modificació provisional de les ordenances fiscals per a l’any 2019 i
següents.
Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 per a l’any
2019 i següents.
Aprovació de la modificació de varis articles del conveni col·lectiu i de l'acord de
condicions de treball dels treballadors de l'ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació de l'acord sobre formació i millora de la gestió a l'ajuntament de Sant
Celoni.
Aprovació de la modificació del preu hora dels serveis extraordinaris realitzats fora
de la jornada laboral.
Aprovació de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a
edificacions i instal·lacions (Exp. 2017.6) del Consorci Català del Desenvolupament
Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
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Aprovació dels preus públics del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes
per als serveis contemplats com a bàsics – quotes 2019.
Aprovació del nou calendari de sessions de la JGL per a l’any 2019.
Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d’habitants de Sant Celoni a
data 01.01.2018.
Moció de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.
Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
Moció que presenta el grup municipal CUP de Sant Celoni i la Batllòria en suport a
la campanya SOS menjadors per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre
un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia als centres educatius de
titularitat pública.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni per a la millora de
l’accessibilitat a l’Escola Bressol “El Blauet” mitjançant el canvi de criteris
reguladors d’admissió d’alumnes i el canvi de sistema tarifari.
Moció presentada per ICV-EUiA en defensa del sistema sanitari i de l’atenció
primària de salut.
Moció del grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni i la
Batllòria per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració
i aprovació del decret de menjadors.
Moció del grup municipal socialista de Sant Celoni i la Batllòria amb motiu del dia
25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere.
B.- Control de l’equip de govern municipal.
Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana els mesos de setembre i octubre de 2018.
Precs i preguntes.
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2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
El secretari

Francesc Deulofeu Fontanillas 26/11/2018 Alcalde

Signatura 1 de 2

L’acalde
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