
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA (AVANÇADA) DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014 
 
 
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 (avançada, d’acord amb allò acordat pels grups municipals) del Ple municipal per 
al proper dilluns 22 de setembre de 2014 a les 20:15 h, en primera convocatòria, al saló de 
sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 
 

 
I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en els 

mesos de juliol i agost de 2014. 
 

2. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució del 
pressupost de la Corporació en el segon trimestre de 2014. 

 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de 2014. 
 

4. Aprovació, si escau, del Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2013. 
 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria 
per a l’any 2015. 

 
6. Aprovació, si escau, d’una addenda per a la pròrroga del conveni signat amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya per a la cessió d’habitatges per a programes socials, amb la 
incorporació d’un nou habitatge i el reajustament de preus. 

 
7. Aprovació, si escau, de la modificació de les taxes del curs de prova d’accés a Cicle 

formatiu de grau superior i accés a la Universitat per a majors de 25 anys, matèries 
comunes i assignatures específiques, per al curs 2014-2015. 

 
8. Aprovació definitiva, si escau, del projecte tècnic de consolidació i condicionament com a 

espai visitable d’una finca a l’àmbit de la Força, plaça dels Estudis 16, i aprovació, si escau, 
de la valoració a efectes expropiatoris de la referida finca. 

 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
9. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana en 

els mesos de juliol i agost de 2014. 
 
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de juliol i agost de 2014. 
 
11. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 18 de setembre de 2014 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


