
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE MAIG 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 25 de maig 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 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de data 

30.03.17 i de l'acta de la sessió extraordinària de data 06.04.2017.      
 

2. Donar compte de l'Informe emès per la Interventora de l'Informe de Morositat 
corresponent al primer trimestre de 2017.      
 

3. Donar compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2017. 
 

4. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 768, de modificació de les delegacions 
conferides en la Junta de Govern Local. 
 

5. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 941, de la contractació d'emergència 
dels treballs per a la reparació del flonjall a l'avinguda Hospital de Sant Celoni. 

 
6. Aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Sant Celoni, per assolir el 

compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. 
 

7. Reducció de l'endeutament, declaració de No disponibilitat de crèdit i aprovació de 
l'expedient de modificació de crèdit 2/2017. 
 

8. Aprovació inicial de l'expedient de Modificació de crèdit 3/2017: suplement i 
transferència de crèdit. 

 
9. Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost de la 

corporació per a 2017. 
 

10. Aprovació del "Document Únic de Protecció Civil Municipal" ( DUPROCIM), per a la 
seva homologació final per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 

11. Nomenament de la Comissió Municipal de delimitació del terme municipal amb el 
municipi limítrof de Tordera. 
 

12. Donar de baixa a la Sra. Carme Luis Puig del Consell de Poble de la Batllòria. 
 

13. Aprovació de la denominació de " Parc del Camí Ral" pel parc situat entre els carrers del 
Camí Ral, Breda, Olzinelles i Fuirosos de la Batllòria.  



14. Moció presentada pel Grup municipal d'ERC-AM, de Coordinació dels Municipis del Baix 
Montseny. 
 

15. Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM, referent a la reinversió del Superàvit a 
l'Administració local per a la Millora dels Serveis públics i l'execució d'inversions 
prioritàries.  

 
16. Donar compte de la renúncia formulada pel Sr. Òscar Molés Avariento a la seva 

condició de regidor municipal per la llista del Partit de Convergència i Unió (CIU). 
 

17. Donar compte de la renúncia formulada per la Sra. Purificación Martín Campos a la 
seva condició de regidora municipal per la llista del Partit de Candidatura d'Unitat 
Popular-Poble Constituent-Poble Actiu (CUP-PC-PA). 
 

 
 
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
             
18. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 
els mesos de març i abril de 2017. 
 
19. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de març i abril de 2017. 
 
20. Precs i preguntes. 
 

 
 
Sant Celoni, 22 de maig de 2017  
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
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