
P L E 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 D’OCTUBRE 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 dijous 7 d’octubre 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 les actes de les sessions de 22 de juny i 22 de juliol de 2010. 

 
2. Prendre coneixement del projecte del Museu del bosc i reconeixement de la tasca del 

Doctor Martí Boada i Juncà com a impulsor del mateix. 

 
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost municipal 

de 2010. 
 
4. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte tècnic d’obres de rehabilitació de Can Ramis, 

fase 4. 
 
5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea 

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

 
6. Aprovació, si s’escau, de l’acord de realitzar l’actuació de construcció d’un pavelló 

poliesportiu a la Batllòria i acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Català de 
l’Esport per a aquesta actuació. 

 
7. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a l’expedient d’ordenació i 

imposició de contribucions especials per al finançament de les obres d’urbanització del 
carrer Pau Casals. 

 
8. Ratificació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la 

Batllòria per a l’any 2011. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de l’ampliació de la delegació de funcions recaptatòries a la 

Diputació de Barcelona. 
 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per a 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la campanya “Compartim el temps!”. 
 



11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Grup Municipal Grup Municipal 

Socialista per amortitzar una plaça de tècnic A1 superior de RRHH de la plantilla orgànica 
de personal 

 

 
 

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

Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2010. 
 
13. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de juliol i agost de 2010. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
 
Sant Celoni, 4 d’octubre de 2010 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 


