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 20:00 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:

RESOLC:
1. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 28 de novembre de
2019, a les 20.00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en
el següent ordre del dia:

1

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 2 de 2

25/11/2019 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.
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22/11/2019 Alcalde

8

9

Raül García Ramírez

Signatura 1 de 2

10

A.- Part dispositiva.
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data
25.09.2019, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 15.10.2019, de
l’acta de la sessió extraordinària de data 22.10.2019 i de l’acta de la sessió
extraordinària de data 29.10.2019.
Donar compte de l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2019.
Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament a proveïdors
del tercer trimestre de 2019.
Donar compte de l’aprovació del posicionament polític i dels compromisos de
l’Assemblea de càrrecs electes de Catalunya.
Aprovació de les bases reguladores de concessió d'ajuts per al pagament de l'IBI
de l'any 2020.
Aprovació provisional de la imposició i ordenació del recàrrec sobre l'IBI per
habitatges desocupats amb caràcter permanent.
Aprovació de la declaració d'interès general de diverses obres educatives.
Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general d’ordenació en
l’àmbit de la urbanització Cal Batlle i la modificació de la càrrega de connexió a
l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre.
Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 31 d'octubre de 2019 d'aplanament en el
recurs contenciós administratiu que es segueix pel procediment ordinari núm.
491/2018-A contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 24 de juliol
de 2014 d'aprovació de la moció presentada pel grup municipal de la CUP de
recolzament a la campanya de "boicot, desinversions i sancions (BDS)" a l'Estat
d'Israel per part del Comitè Legal para la Lucha contra la Discriminación.
Elecció, si s’escau, de la persona que ha d’exercir les funcions de Jutge de Pau de
Sant Celoni.
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Renovació del Consell Plenari del Consell de Poble de La Batllòria. Mandat 2019-2023.
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 l'any 2020.
Moció del grup municipal d'ERC-AM per donar suport a la candidatura de la
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat
de la UNESCO.
B.- Control de l’equip de govern municipal.
Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i la regidora de Seguretat
Ciutadana els mesos de setembre i octubre 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
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)

Signatura 2 de 2

Sergi Ribas Beltrán
Raül García Ramírez

22/11/2019 Alcalde
Signatura 1 de 2

25/11/2019 Secretari

L’alcalde
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