
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2008 
 
 
 
 
DECRET.- D'acord amb les facultats que m'atorga l'article 41.4 en relació al 78.2 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, decreto 
convocar sessió ordinària del Ple municipal, que tindrà lloc el proper dijous 23 
d’octubre de 2008 a les 21:00 hores del vespre en primera convocatòria, al saló 
de sessions de l'ajuntament, conforme al següent ordre del dia: 
 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les dues sessions anteriors. 
 
2. Acceptació, si s’escau, d’una subvenció del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya per al finançament del curs 2007-2008 de l’Escola 
municipal de música. 

 
3. Ratificació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant 

Celoni i la Batllòria per a l’any 2009. 
 
4. Modificació, si s’escau, de la designació de representant municipal en 

determinades entitats. 
 
5. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia d’aprovació del Pla de 

seguretat i salut de les obres d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i 
dels carrers Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i Avinguda Verge 
del Puig. 

 
6. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

d’ordenació urbana, promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni, relativa a Can 
Xarando. 

 
7. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

d’ordenació urbana, promoguda per Coperfil Group SA, relativa a l’àmbit de la 
UASU-42. 

 
8. Aprovació, si s’escau, de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 

especials per al finançament de les obres d’urbanització del carrer Prim. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de l’acta d’expropiació per mutu acord d’un terreny 

per a l’execució del projecte d’arranjament d’accés per a vianants a l’estació de 
Gualba des del nucli de la Batllòria. 

 
10. Aprovació, si s’escau, de l’acord de cessió de dues finques a la Generalitat 

de Catalunya per a la construcció d’un Institut d’educació secundària. 
 
11. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial 

del Reglament per determinar la condició d’habitatges desocupats amb 
caràcter permanent, i aprovació definitiva del mateix.  

 



12. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial 
de l’Ordenança municipal de distribució de publicitat, i aprovació definitiva de 
la mateixa.  

 
13. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals 

per a l’exercici de 2009 i següents. 
 
14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de 

Sant Celoni i la Batllòria per a la dignificació dels símbols nacionals. 
 
15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de 

Sant Celoni i la Batllòria per a l’adhesió a la Xarxa d’alcaldes per la Pau. 
 
16. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP 

per fixar una data per a la celebració de la consulta popular sobre l’ARE de Can 
Riera de l’Aigua. 

 
17. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP 

per sotmetre a votació en el proper Ple municipal la desclassificació de les 
Ferreries.  

 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
18. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari. 
 
19. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de 

Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol, agost i setembre de 2008. 
 
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 

l'Alcaldia en els mesos de juliol, agost i setembre de 2008. 
 
21. Precs i preguntes. 
 
 
L'alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 
 
 
 
 
 
Sant Celoni, 20 d’octubre de 2008 
 
 


