
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MAIG 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 26 de maig 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 de la sessió plenària de data 31.03.2016. 

 
2. Donar compte de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació 

del primer trimestre de 2016. 
 

3. Donar compte de l’informe emès per la Interventora, corresponent al primer trimestre de 
2016, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, 1 trimestre de 2016. 
 

4. Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2016. 

 
5. Aprovació, si escau, de l’atorgament de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost 

sobre Construccions,Instal·lacions i Obres a les llicències d’obres demanades per la 
Generalitat de Catalunya destinades a centres d’ensenyament públic següents: l’Escola 
Soler de Vilardell, l’Institut Baix Montseny i l’Escola Josep Pallarola i Roca, per estar 
declarades pel Ple de l’Ajuntament d’especial interès o utilitat municipal, segons 
estableix l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, i l’article 103.2 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals. 

 
6. Aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança d’Administració electrònica de l’Ajuntament 

de Sant Celoni. 
 

7. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de poble de la 
Batllòria a títol individual. 
 

8. Aprovació, si escau, de la proposta de designació de representant municipal  de la 
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. 
 

9. Aprovació, si escau, del text de les bases que han de regir l’elecció del Projecte 
Ajuntament Jove, curs 2015-2016. 

 
10. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní “Renovem el 

compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap 
al 2030”. 

 



11. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PC-PA, de suport a la Llei 24/2015 i a 
la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya, en matèria d’habitatge i pobresa 
energètica. 
 
12.Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, de suport a una llei d’aprofitament 
dels excedents alimentaris. 
 
13.Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, de suport al Dia Mundial contra la 
Homofòbia i el Dia Mundial dels Drets LGTB. 
 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 

14. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat 
Ciutadana els mesos de març i abril de 2016. 
 
15. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de març i abril de 2016 
 
16. Precs i preguntes. 
 
 
 
Sant Celoni, 23 de maig de 2016 
 
 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


