
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE MAIG DE 2010 
 
 
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, que tindrà lloc el proper dimarts 4 de maig de 
2010 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 l’acta de la sessió del dia 25/02/2010.  
 
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 

relativa al canvi de classificació del sector Can Riera de l’Aigua. 
 
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 

relativa a la construcció del parc de bombers a Ca l’Alsina Nou. 
 
4. Verificació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació relativa a Can Xarando. 
 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea SA 

desenvolupada en tres projectes constructius, segons el contracte subscrit per a la gestió 
del servei públic d’abastament d’aigua potable al nostre municipi. 

 
6. Adjudicació provisional, si s’escau, del contracte privat per a l’arrendament d’un local 

destinat a serveis municipals. 
 
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement de crèdit i de modificació de crèdit 

del pressupost prorrogat per a 2010. 
 
8. Aprovació, si s’escau, del compromís d’elaborar l’adequació i tramitar l’aprovació del Pla 

local d’habitatge. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de les taxes del Centre municipal d’expressió per al curs 2010-2011. 
 
10. Donar suport, si s’escau, a la iniciativa promoguda per la Federació d’Associacions d’Amics 

del Camí de Sant Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda de recuperació, difusió i 
senyalització del Camí de Sant Jaume al seu pas pel nostre municipi. 

 
11. Aprovar, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’acord subscrit per la 

Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, 
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el 
marc dels plans d’ocupació local. 

 



12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per rebutjar la 
possible instal·lació d’un “almacén temporal centralizado” (ATC) al nostre municipi, a Ascó 
o a qualsevol lloc de Catalunya. 

 
13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals de la CUP i del PSC a 

favor de la recuperació de la memòria històrica. 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
14. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat 

Ciutadana en els mesos de febrer i març de 2010. 
 
15. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de febrer i març de 2010. 
 
16. Precs i preguntes. 
 
 
Sant Celoni, 26 d’abril de 2010 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 
 


