PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2013

D'acord amb les facultats que m'atorga l'article 41.4 en relació al 78.1 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, així com els articles 46 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases del règim local, i 53 i 98 del Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DECRETO
convocar sessió ordinària del Ple municipal per al proper dijous 25 de juliol de 2013 a les
21:00 hores, en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el següent
ordre del dia:

I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 21.03.2013.

2.

Aprovació, si escau, de la xifra del Padró municipal d’habitants de Sant Celoni referida
a 01.01.2013.

3.

Aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança reguladora de la taxa de prevenció incendis
forestals.

4.

Aprovació, si escau, del Compte general de la Corporació de l’exercici 2012.

5.

Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la
morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de 2013.

6.

Aprovació inicial, si escau, del pressupost municipal de l’exercici 2013, les seves bases
d’execució i la plantilla orgànica.

7.

Aprovació inicial, si escau, de la primera modificació de crèdit del pressupost municipal
de l’exercici 2013.

8.

Aprovació inicial, si escau, del Reglament municipal de voluntariat educatiu de Sant
Celoni.

9.

Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU per a l’adhesió
al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

10. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU de suport als
clubs i entitats esportives catalanes davant de l’acció de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de l’Estat espanyol.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat
Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2013.

12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de maig i juny de 2013.
13. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 22 de juliol de 2013
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

