
P L E 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2015 
 
 

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, i d’acord amb l’article 38 del Reial Decret 
2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, DECRETO: 
 
Convocar sessió extraordinària del Ple municipal, que tindrà lloc el proper dimecres 8 de 
juliol de 2015 a les 20.00 hores en primera convocatòria, al saló de sessions de 
l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple de 13.06.2015, de 

constitució de la nova Corporació municipal. 
 
2. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals. 
 
3. Presa de coneixement de les resolucions dictades per l'Alcaldia en matèria de 

nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, nomenament dels tinents 
d’alcalde i delegacions conferides a diversos regidors i regidores. 

 
4. Fixació, si escau, del dia, l’hora i la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
 
5. Aprovació, si escau, de diverses delegacions del Ple en favor de la Junta de Govern 

Local. 
 
6. Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Informativa Permanent. 
 
7. Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
8. Nomenament, si escau, dels representants de la Corporació en diversos òrgans 

col·legiats. 
 

9. Aprovació, si escau, de la designació de les persones que han d’ocupar els càrrecs 
polítics i tècnics que conformen l’estructura i organització dels Plans de Protecció Civil. 
 

10. Aprovació, si escau, de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals. 
 
11. Aprovació, si escau, del règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la corporació i 

fixació de les seves retribucions, així com de les quantitats a percebre en concepte 
d’indemnitzacions i assistències. 

 
Sant Celoni, 3 de juliol de 2015 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 


