PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017
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 30 de març de 2017 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 26.01.2017 i de
l'acta de la sessió extraordinària del Ple de data 08.03.2017.

2. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental d’avaluació de l’execució
del pressupost de la Corporació del quart trimestre de 2016.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’ajuntament
corresponent a l'exercici de 2016.
4. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental de l’informe de morositat
corresponent al quart trimestre de 2016.
5. Donar compte de l'informe emès per l'Interventor accidental relatiu als reparaments
efectuats des del dia 14.01.2017 fins el 17.03.2017.
6. Rectificació error material a l'acord d'aprovació d'ordenances fiscals per a 2017 i
següents.
7.

Aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar el pagament de l'impost
sobre Béns Immobles de l'any 2017 del municipi de Sant Celoni a aquelles persones
que pateixin una situació econòmica més desfavorida, i per a les famílies
monoparentals, en funció del seu nivell d'ingressos.

8. Aprovació de la pròrroga del conveni subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Celoni, relatiu a la cessió d'habitatges relacionats amb
la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció.
9.

Aprovació inicial del projecte d’obres ordinàries d’urbanització de la zona escolar i
esportiva de Can Sans.

10. Aprovació de delegació de les competències de sanejament en alta de Sant Celoni i de
la delegació específica en el tractament d’aigües residuals de l’estació de bombament
(EBAR) i canonada d’impulsió associada del nucli de la Batllòria al Consorci Besòs
Tordera.

11. 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 la temporada 20172018.
12. Aprovació de la Modificació de l'Ordenança Fiscal número 29, reguladora del Preu
públic per a Serveis de l'Escola Bressol Municipal El Blauet.
13. Aprovació de la Modificació de l'Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per
la prestació dels Serveis Ensenyaments especials a l'Escola d'Adults Municipal.
14. Aprovació de la Modificació de l'Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per
la prestació dels serveis i realització d'activitats d'Ensenyaments especials al Centre
Municipal d'Expressió.
15. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la millora del finançament de
les Escoles Bressol.

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 gener i febrer de 2017.
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els
mesos de gener i febrer de 2017.
18. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 27 de març de 2017
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

