
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE SETEMBRE 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 26 de setembre de 2013 a les 21:00 h, en primera convocatòria, al saló de 
sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 
 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 06.06.2013 i 27.06.2013. 
 
2. Aprovació, si escau de la proposta per a la fixació de les festes locals de Sant Celoni i la 

Batllòria per a l’any 2014. 
 
3. Incorporació, si escau, d’un nou membre al Consell de Poble de la Batllòria. 
 
4. Classificació, si escau, de les ofertes rebudes en la licitació per a l’arrendament per part de 

l’Ajuntament de Sant Celoni de 5 habitatges per a destinar a finalitats socials. 
 
5. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució del 

pressupost de la Corporació en el 2n trimestre de 2013. 
 
6. Aprovació, si escau, de l’ampliació i la modificació de l’abast de delegació de funcions a la 

Diputació de Barcelona corresponents a recaptació de tributs. 
 
7. Aprovació, si escau, del Pla d’actuació municipal per emergències radiològiques. 

 
8. Aprovació, si escau, dels Plans específics municipals de protecció civil per activitats festives 

tradicionals (Reis, Carnestoltes i Festa Major de setembre). 
 
9. Aprovació, si escau, de la moció conjunta de tots els grups municipals per col·locar una placa en 

record de les víctimes de la Guerra Civil. 
 
10. Aprovació, si escau, de la moció de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) de Sant Celoni, 

per posar una estelada permanent a Sant Celoni.  
 

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

mesos de juliol i agost de 2013. 
 
12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos 

de juliol i agost de 2013. 
 
13. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 23 de setembre de 2013 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


