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:

25/03/2019 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 28 de març de 2019, 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.
1

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
31.01.2019.

2

Donar compte de la execució del pressupost del quart trimestre de 2018.

3

Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre de 2018.

4

5

Francesc Deulofeu Fontanillas 25/03/2019 Alcalde
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6
7
8
9
10

Aprovació definitiva de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
per part de l’Ajuntament destinades a finançar el pagament de l’impost sobre béns
immobles de l’any 2019 a aquelles persones que pateixin una situació econòmica
més desfavorida, per a les famílies monoparentals.
Aprovació inicial de la modificació de la base d’execució vuitena del pressupost de
la Corporació.
Aprovació de l’acord de la Mesa General de negociació pel qual es disposa el règim
retributiu en situació d’Incapacitat Temporal per a tots els empleats públics.
Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte amb Pertegàs Expressió
SL per a la gestió del servei del Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
Aprovació del text de les bases per la subvenció: Suport a les activitats i projectes
d’estiu que promouen les entitats per a infants i joves a Sant Celoni i la Batllòria.
Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal número 29 reguladora dels preus
públics dels serveis d’Escola Bressol Municipal.
Aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 28 de
la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament especials a l’escola d’adults
municipal.
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18
19

Aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 24
reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis i realització d’activitats
d’ensenyament especials al Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la revisió del preu del contracte signat amb Corporación
CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL per a la prestació del
servei de neteja viària del municipi.
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del bon veïnatge i del
bon ús de l’espai públic i de l’ordenança municipal sobre distribució de publicitat.
Aprovació de les tarifes de les diferents modalitats de serveis contemplats com a
bàsics, del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a la temporada
2019-2020.
Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: reconeixement i
proposta de reparació de greuge salarial entre tècnics superiors i tècnics mitjos.
Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per millora la
qualitat de la Policia Local del municipi.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni i la Batllòria per a
l’assoliment d’una vila més amable i sostenible i uns espais públics nets.
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 gener i febrer de 2019.
Precs i preguntes.

2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres d’aquesta Corporació.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
L’alcalde

El secretari
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