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:
23/07/2018 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:

Sergi Ribas Beltrán
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1. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 26 de juliol 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:

A.- Part dispositiva.
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Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
31.05.2018.
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número 2018-1255, de modificació de les
delegacions d’atribucions en regidors.
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
Donar compte de l’execució del pressupost del 1er trimestre 2018.
Donar compte de l’informe de morositat del 1er trimestre 2018.
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 4/2018.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 5/2018.
Proposta de delegació a la Diputació de Barcelona del cobrament en període
voluntari de la taxa per a ensenyaments de l’escola d’adults municipal.
Acord d’aprovació de la segona modificació del Pla Estratègic de Subvencions.
Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a subvencions concedides
els anys 2015 i 2016.
Aprovació de la valoració del lloc de treball d’auxiliar administratiu de gestió de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació d’augment de 1,5% de retribució del personal laboral i personal
funcionari al servei de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Constitució de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels alts càrrecs
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d’aquest Ajuntament.
Aprovació del Text Refós del Pla Director de franges perimetrals de baixa
combustibilitat.
Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental.
Aprovació del canvi de denominació de la plaça Comte del Montseny per plaça 1
d’Octubre.
Aprovació del nom al parc situat entre els carrers de Les Escoles, de La Tordera i
de Lluís Companys de la Batllòria.
Moció del grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria en rebuig a la decisió
judicial d’alliberar “La Manada” i per exigir que es continuï desenvolupant el pacte
d’Estat 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 maig i juny de 2018.
Precs i preguntes.

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

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

81d6e1c02a9b47829c40808b2c6df135001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/validar

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/1502 - Data Resolució: 23/07/2018

