
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2011 
 
 
 
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 24 de febrer de 
2011 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 desembre de 2010 i 17 de 

febrer de 2011. 
 

2. Aprovació inicial, si s’escau, del nou Reglament del servei del Centre municipal 
d’expressió. 

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

d’ordenació relativa al canvi de classificació de Can Riera de l’Aigua. 
 
4. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla especial urbanístic i el catàleg de masies i 

cases rurals emplaçades en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Celoni. 
 
5. Autorització, si s’escau, de la cessió a favor d’Aquagest Medio Ambiente SA del 

contracte administratiu signat amb Sorea SA per a la gestió del servei de manteniment, 
conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni. 

 
6. Aprovació, si s’escau,de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Fogars de la Selva i Sant Celoni. 
 
7. Presa de coneixement de l’informe emès per l’interventor municipal en compliment 

d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació relativa als usos recreatius i d’espectacles. 
 
9. Prendre coneixement de l’acord plenari del Consell de Poble de la Batllòria relatiu als 

usos de l’antiga escola Montnegre. 
 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per iniciar un 
expedient per al canvi de nom d’un carrer de Sant Celoni. 



11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per a la 
creació de zones d’aparcament especials per a conductores en estat de gestació i 
mares i pares de nadons. 

 
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 desembre de 2010 i gener de 2011. 
 
13. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de desembre de 2010 i gener de 2011. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
 
Sant Celoni, 21 de febrer de 2011 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 


