
P L E 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2014 
 
 
 
 

En ús de les facultats que m’atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local i 53 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 extraordinària del 
Ple municipal, que tindrà lloc el proper dimarts 29 d’abril de 2014, a les 21:00 hores en 
primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes 

Eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig de 2014. 
 
2. Declaració, si escau, de la caducitat de l’expedient per a l’aprovació del Reglament 

regulador del servei del Centre municipal d’expressió de Sant Celoni. 
 
3. Aprovació inicial, si escau, del nou Reglament regulador de servei del Centre municipal 

d’expressió. 
 
4. Aprovació inicial, si escau, de la segona modificació de crèdit del pressupost prorrogat 

per a 2014. 
 
5. Aprovació inicial, si escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost prorrogat 

per a 2014. 
 
6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 1 per concedir 

ajudes socials per al pagament de l’Impost sobre béns immobles a famílies 
monoparentals de categoria especial. 

 
7. Aprovació, si escau, dels acords d’imposició i ordenació de contribucions especials per al 

finançament de les obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni (entre els 
carrers Anselm Clavé i Roger de Flor). 

 
8. Aprovació, si escau, de la classificació de les empreses presentades a la licitació del 

contracte per a la prestació del servei de neteja viària de Sant Celoni, i adjudicació 
condicionada del contracte. 

 
9. Aprovació, si escau, de la classificació de les empreses presentades a la licitació del 

contracte per a la prestació del servei de manteniment, conservació i explotació del 
sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, i adjudicació condicionada del 
contracte. 

 
Sant Celoni, 25 d’abril de 2014 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño Augé 


