PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE 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 29 de setembre 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 28 de juliol de 2016, l’acta
de la sessió extraordinària del Projecte Ajuntament Jove i l’acta de la sessió
extraordinària del Ple en relació al sorteig de les persones que van de formar part de
les Meses Electorals a les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016.

2.

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la
connexió a l’Edar de les urbanitzacions del Montnegre.

3.

Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2015.

4.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit
extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit número 6/2016.

5.

Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla General municipal
d’ordenació relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la
carretera C-35 entre els punts quilomètrics 63,4 i 64,2, de Sant Celoni.

6.

Fixació, si escau de les Festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria per a l’any
2017.

7.

Aprovació de l’agregació de la parada 34 del mercat municipal a la parada 33 de venda
de llegums i fruits secs.

8.

Moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM, per a la defensa del dret de les dones
al treball en igualtat d’oportunitats.
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
els mesos de juliol i agost de 2016.
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els
mesos de juliol i agost de 2016
11. Precs i preguntes.
Sant Celoni, 26 de setembre de 2016
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

