
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE NOVEMBRE 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 24 de novembre 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 ordinària del Ple de data 29.09.2016 i de l’acta de 
la sessió extraordinària de data 25.10.2016. 
 

2. Donar compte de la presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la Sra. Maria 
Clemencia Gutiérrez Arriaga per la llista del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
de progrés ( PSC-CP). 
 

3. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental d’avaluació de l’execució del 
pressupost de la Corporació del tercer trimestre de 2016. 
 

4. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental de l’informe de morositat 
corresponent al tercer trimestre de 2016. 
 

5. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental relatiu als reparaments efectuats 
des del dia 30.09.2016 fins el 10.11.2016. 
 

6. Aprovació, si escau, de la modificació puntual de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
7. Aprovació dels nous preus per a la prestació del servei d’explotació, conservació i 

manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, en el tercer any de 
contracte amb Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua. 
 

8. Aprovació de la incorporació de la Sra. Maria Cristina Montoya Hellin al Consell de poble de la 
Batllòria, a títol individual. 
 

9. Ratificació de l’acord de dissolució com a membre consorciat del Consell General del 
Consorci de Comunicació Local ( CCL). 
 

10. Aprovació del Conveni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ( UFEC) per a la 
distribució de despeses de la Fase II del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. 

 
11. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit 

número 6/2016. 
 

12. Aprovació de la modificació de l’article 13, apartat 4 del Plec de Clàusules Administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de Gestió de Servei Públic Esportiu, 
mitjançant concessió administrativa – Complex Esportiu Municipal Sot de les Granotes: 
Piscina coberta i Sales Esportives. 



 
13. Aprovació dels preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a bàsics, 

del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2017. 
 

14. Moció que presenta l’equip de Govern per donar suport al Referèndum, al procés constituent i 
als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. 
 

15. Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni demanant la implementació d’un 
Servei de Bus escolar a l’Escola Soler de Vilardell a partir del curs 2017-2018. 
 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
16. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els 
mesos de setembre i octubre de 2016. 
 
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de setembre i octubre de 2016. 
 
18. Precs i preguntes. 

 
 

 
Sant Celoni, 21 de novembre de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 


