PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016

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 dijous 28 de juliol de 2016 a les 21 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 l’acta de la sessió plenària de data 26.05.2016.

2.

Aprovació del Protocol d’agermanament entre els municipis de Sant Celoni i Bornos
(Cádiz).

3.

Donar compte de l’informe emès per l’Intervenció municipal en data 14 de juliol de 2016
relatiu als reparaments efectuats des del dia 1 d’abril de 2016 fins el dia 14 de juliol de
201.

4.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit número 4/2016.

5.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència de
crèdit número 5/2016.

6.

Aprovació de la correcció material d’error material comès en la transcripció a l’acta del
Ple de l’Ajuntament de data 31 de març de 2016 del pressupost inicialment aprovat.

7.

Aprovació de la delegació en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant l’Organisme
de Gestió Tributària, exerceixi , per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

8.

Aprovació inicial de la proposta de modificació de la base 59 referent a la Facturació
electrònica de les Bases d’Execució del Pressupost municipal.

9.

Aprovació del Protocol per a la declaració de serveis essencials i àmbits prioritaris i per
a la regulació del règim de contractacions i substitucions de l’ajuntament de Sant Celoni
i en relació amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

10. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Aquambiente, servicios para el
sector del agua, SAU, per a la prestació del servei de manteniment, conservació i
explotació del sistema de sanejament d’aigües residuals de Sant Celoni i la Batllòria.
11. Aprovació inicial, si s’escau de l’Ordenança per a la venda no sedentària en mercat de
marxants de Sant Celoni i La Batllòria.
12. Aprovació inicial de les modificacions de les Normes d’accés i permanència de l’escola
d’adults de Sant Celoni.

13. Aprovació de preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a
bàsics del centre municipal d’esports Sot de les Granotes, per a la temporada 20162017.
14. Aprovació de l’Adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’energia i el clima.
15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM, per un país lliure de corrupció d’estat.
16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Sant Celoni demanant la
construcció i posada en funcionament d’una piscina descoberta a Sant Celoni.

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

17 . Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana els mesos de maig i juny de 2016.
18 . Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els
mesos de maig i juny de 2016
19. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 25 de juliol de 2016

L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

