PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE SETEMBRE 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 28 de setembre 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 de data 27.07.2017.

2. Donar compte al Ple de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2017.
3. Donar compte al Ple de l’informe de morositat emès per la interventora corresponent al
segon trimestre de 2017.
4. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm.1711 de modificació de les delegacions
d’atribucions en regidors.
5. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm.1857, de suport al referèndum.
6. Aprovació inicial de l’Ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats amb
finalitats comercials.
7. Proposta per a la fixació, si escau, de les festes de caràcter local de Sant Celoni i La
Batllòria per a l’any 2018..
8. Modificació de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l’Ajuntament
de Sant Celoni per a l’exercici 2018.
9. Aprovació de la moció perquè l’Ajuntament de Sant Celoni s’adhereixi al programa
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs.
10. Aprovació del compte general de l’exercici 2016.
11. Aprovació de l’Organigrama municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni.
12. Aprovació, si s’escau. de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Tordera i Sant Celoni.
13. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic municipal de l’Ajuntament de
Sant Celoni.
14. Modificació dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, el nomenament
dels quals és competència del Ple.

15. Delegació de la competència en la Junta de Govern Local per la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus en matèria de gossos
perillosos.
16. Aprovació de l’increment aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2017.

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 juliol i agost de 2017.
18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els
mesos de juliol i agost de 2017.
19. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 25 de setembre de 2017
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

