
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE GENER 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 26 de gener 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 24.11.2016 i de l’acta de 
la sessió extraordinària de data 21.12.2016.  
 

2. Prendre coneixement del Nomenament dels membres de la Comissió Informativa General i 
aprovació dels representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats del Grup polític 
municipal del PSC-CP. 
 

3. Aprovació, si escau, del nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern Local, per 
a l’any 2017.   
 

4. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental relatiu als reparaments efectuats 
des del dia 10.11.2016 fins el 13.01.2017.  

 
5. Aprovació inicial de l’expedient 1/2017 de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 

extraordinari.  
 

6. Correcció material d’error material en la t ranscripció a la proposta de data 14.10.16 
d’incorporació de membre al Consell de Poble de la Batllòria.  
 

7. Aprovació del “Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCIM)”, dins el tràmit 
previst ( art. 4 del D155/2014) i, com a pas previ per a la seva homologació final per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya.  

 
8. Aprovació del “Pla Director de Franges perimetrals de baixa combustibilitat” en compliment de 

l’art. 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i 
del sector públic, modifica la Llei 5/2003 en relació a la delimitació i execució de franges de 
protecció dels nuclis de població.  
 

9. Aprovació de les bases que han de regir l’elecció dels projectes Ajuntament Jove curs 2016-
2017 i la distribució de la subvenció atorgada per a la seva execució.  
 

10.  Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 
relativa a l’àmbit de l’IES Baix Montseny de Sant Celoni.   
 

11.  Aprovació provisional de la Modificació puntual del pla general d’ordenació per a la connexió a 
l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre.  

 
12.  Verificació del segon text refós del Pla especial de les masies i cases rurals situades en sòl no 

urbanitzable de Sant Celoni.  



 
13.  Moció presentada pel Grup municipal del PSC-CP per al Manteniment dels preus anteriors de 

la JGL de data 22.09.16, del Programa Municipal d’Activitat física per a la Gent Gran.  
 

14.  Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PC-PA, per a l’Estudi de la Municipalització 
del Servei de Neteja d’edificis municipals.  

 
15.  Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PC-PA, per a la desmilitarització i 

renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el Cim.  
 
 
 

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 novembre i desembre de 2016.  
 
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de novembre i desembre de 2016.  
 
18. Precs i preguntes.  

 
 

 
Sant Celoni, 23 de gener de 2017  
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
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