
P L E 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA (avançada) DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 
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) del Ple municipal per al proper dimecres 25 de 
novembre de 2015 a les 21.00 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 les actes de les sessions plenàries de 8 de juliol, 30 de juliol i 2 

de setembre de 2015. 
 
2. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les 

properes Eleccions Generals convocades per al dia 20 de desembre de 2015. 
 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució 

del pressupost de la Corporació en el tercer trimestre de 2015. 
 
4. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2015. 
 
5. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en 

els mesos de  setembre i octubre de 2015, així com resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d’ingressos. 

 
6. Aprovació inicial, si escau, de la quarta modificació de crèdit del pressupost municipal 

per a l’exercici de 2015. 
 
7. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals número 1, 

9, 11, 15, 18 i 20, amb vigència a partir de la seva aprovació definitiva.  
 
8. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació a l’àmbit de l’IES Baix Montseny. 
 
9. Aprovació, si escau, de la incorporació de dies addicionals de permisos i vacances per 

al personal al servei de la Corporació, per raó de la seva antiguitat, d’acord amb el 
Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre. 

 
10. Aprovació, si escau, de la nova composició del Consell de Poble de la Batllòria, tant les 

persones a títol individual com en representació d’entitats. 
 
11. Aprovació, si escau, de la moció per demanar l’aturada de diversos plans urbanístics 

impulsats al Parc Natural del Montseny, i de suport a les al·legacions presentades per 
la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (a proposta del grup municipal de 
la CUP-PC-PA). 

 
12. Aprovació, si escau, de la moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del 

President Lluís Companys (a proposta del grup municipal d’ERC-AM). 



 
13. Aprovació, si escau, de la moció de suport a la resolució 1/XI aprovada pel Parlament 

de Catalunya en sessió de 9 de novembre de 2015 (a proposta dels grups municipals 
de CiU, ERC-AM i CUP-PC-PA). 

 
14. Aprovació, si escau, de la moció sobre la priorització d’un pla de rescat ciutadà i l’inici 

d’un procés constituent a Catalunya (a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-
E). 

 
15. Aprovació, si escau, de la moció per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge 

que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional (a 
proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). 

 
16. Aprovació, si escau, de la moció de suport a les víctimes de la Talidomida a l’Estat 

espanyol (a proposta de l’Associació AVITE).   
 
17. Aprovació, si escau, de la moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la 

Xarxa de municipis per l’economia social i solidària (a proposta del grup municipal de la 
CUP-PC-PA). 

 
18. Aprovació, si escau, de la moció per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que 

garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat (a proposta 
del grup municipal del PSC-CP) 

 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
19. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 

en els mesos de setembre i octubre de 2015. 
 
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de setembre i octubre de 2015. 
 
21. Precs i preguntes 
 
 
Sant Celoni, 20 de novembre de 2015 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


