
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MARÇ 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 31 de març 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 les sessions plenàries del 07.10.15, del 25.11.2015 i 

del 28.01.2016. 
 
2. Donar compte de la presa de possessió del càrrec de regidor municipal del Sr. José 

Capote Martín per la llista del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés ( PSC-CP). 

 
3. Aprovació, si escau, de l’acord de desestimació d’al·legacions presentades a 

l’aprovació inicial del pla parcial del sector P-16 Residencial Institut, i aprovació 
provisional del referit pla parcial. 

 
4. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de poble de la 

Batllòria. 
 

5. Elecció, si escau, de les persones que han d’exercir les funcions de jutge de pau, titular 
i suplent. 

 
6. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució 

del pressupost de la Corporació del quart trimestre de 2015. 
 
7. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental corresponent a l’informe de 

morositat corresponent del quart trimestre de 2015. 
 
8. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental relatiu als reparaments 

efectuats des del 13.11.2015 fins al 14.03.2016. 
 

9. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 
2015. 

 
10. Aprovació inicial, si escau, del projecte del pressupost general per a l’exercici de 2016, 

les seves bases d’execució i la plantilla orgànica d’aquesta Corporació. 
 

11. Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2016. 

 



12. Aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions formulades a la modificació de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 i següents i aprovació definitiva de les 
mateixes.  

 
13. Aprovació, si escau, de l’abonament al personal al servei de l’Ajuntament de Sant Celoni 

de la darrera part de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 

14. Aprovació, si escau, de l’informe motivat per a la modificació de tarifes i aprovació dels 
preus d’ingressos no tarifaris del servei de subministrament d’aigua potable.  

 
15. Aprovació, si escau, dels nous preus per a la prestació del servei d’explotació, 

conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria. 
 

16. Aprovació, si escau, de les inversions proposades per la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, per a la gestió del centre municipal d’esports Sot de les 
Granotes. 

 
17. Ratificació, si escau, de la resolució de l’Alcaldia per a la interposició de requeriment previ 

en relació al text refós del Pla especial del catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant 
Celoni. 

 
18. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del pla general d’ordenació 

relativa a l’àmbit de l’IES Baix Montseny.  
 

19. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de 
la taxa per la prestació dels serveis i realització d’activitats d’ensenyament especials al 
Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni. 

 
20. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 29, reguladora del 

preu públic per a serveis d’escola bressol. 
 

21. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de 
la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament especials a l’Escola d’Adults 
municipal. 

 
22. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, amb motiu del Dia internacional dels 

drets de les dones, el passat 8 de març. 
 

23. Moció presentada pel grup municipal de la CUP Sant Celoni demanant el canvi de 
criteris reguladors d’admissió d’alumnes a l’Escola Bressol “ El Blauet”. 

 
24. Moció presentada pels grups municipals de CIU,PSC-CP, CUP-PC-PA, ERC-AM, i ICV-

EUIA-SCBP-E, i a petició del col·lectiu de Mares del Baix Montseny, de suport a la 
petició popular per a la introducció del servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de 
Sant Celoni. 

 
25. Moció presentada pels grups municipals de ICV-EUIA-SCBP-E, de denúncia contra 

l’acord entre la UE i l’Estat de Turquia. 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 

26. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 



en els mesos de gener i febrer de 2016. 
 
27. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de gener i febrer de 2016. 
 
28.Precs i preguntes. 

 
 
 
Sant Celoni, 24 de març de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


