
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE JULIOL 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 27 de juliol de 2017 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 l'acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 

25.05.2017 i de l'acta de la sessió extraordinària de data 28.06.2017.  
2. Presa de possessió del càrrec de regidor municipal del Sr. Ernest Vilà Pladevall per la 

llista del Partit de Convergència i Unió. 
3. Presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la Sra. Andrea Peña i Ambatlle 

per la llista del Partit Candidatura d'Unitat Popular-Poble Constituent-Poble Actiu (CUP-
PC-PA). 

4. Donar compte de l'informe emès per la Interventora en data 17 de juliol de 2017 relatiu 
als reparaments efectuats des del dia 30 de març de 2017 fins el dia 30 de juny de 
2017 sent les resolucions adoptades per l'Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 

5. Donar compte de l'informe 4/2017, de Gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 
20.000 habitants de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

6. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.106, de contractació d'emergència dels 
treballs per a la reparació de flonjall al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Sant Celoni a 
l'alçada del carrer Doctor Trueta.  

7. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.393, de Modificació dels membres de la 
Junta de Govern Local.  

8. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.395, de Modificació dels Tinents 
d'alcalde. 

9. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.445, de delegació de les atribucions de 
l'Alcaldia amb motiu d'absència de l'alcalde. 

10. Donar compte al Ple de les modificacions del capítol VI de despeses aprovades per 
resolució de l'Alcaldia durant el primer semestre de 2017. 

11. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017, mitjançant 
transferències de crèdit de la modificació de les bases d'execució del pressupost de la 
corporació. 

12. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Pertegàs expressió per a la 
Gestió del servei municipal del Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni. 

13. Aprovació del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de 
l'Ajuntament de Sant Celoni de gestió dels residus municipals i dels residus comercials 
al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

14. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l'escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de 
recaptació. 

15. Aprovació dels noms del carrer i de la plaça de l'Institut i de la nova Escola Soler de 
Vilardell: carrer de la Senyoreta Rosita i Plaça de Muriel Casals. 

16. Acord, si escau, per declarar deserta la licitació convocada per contractar la gestió del 
Bar Restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni i aprovar una nova licitació del 
contracte. 



 
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

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

 
 

 
 
Sant Celoni, 24 de juliol de 2017  
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 


