PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE JULIOL 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 per al proper dijous 21 de juliol de 2011 a les 21:00 hores,
en primera convocatòria, al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 7 de juliol de 2011.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria
per a l’any 2012.
3. Correcció, si s’escau, d’una errada material advertida en l’acord de delegació de certes
competències del Ple en la Junta de Govern Local.
4. Actualització, si s’escau, dels representants de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Comissió
municipal de delimitació amb els municipis limítrofs.
5. Aprovació, si s’escau, de la revisió del Pla d’actuació municipal per risc d’incendis forestals.
6. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia per la que s’han designat els càrrecs
polítics i tècnics que conformen l’estructura i organització de diversos Plans municipals de
protecció civil.
7. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament regulador de la Comissió municipal de protecció
civil de Sant Celoni.
8. Classificació, si s’escau, de les ofertes rebudes i adjudicació condicionada del contracte per
a la gestió del Centre municipal d’expressió.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
9. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la Regidoria de Seguretat
Ciutadana en els mesos d’abril, maig i juny de 2011.
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els
mesos d’abril, maig i juny de 2011.
11. Precs i preguntes.

Sant Celoni, 18 de juliol de 2011
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

