
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA (AJORNADA) DEL DIA 2 D’ABRIL DE 2012 
 
 
 
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 (ajornada) del Ple municipal per al proper dilluns 2 d’abril de 
2012 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 les actes de les sessions plenàries dels dies 24.11.2011, 

22.12.2011 i 26.01.2012. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la 

Batllòria. 
 
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió del Pla basic municipal de protecció civil per al 

municipi de Sant Celoni. 
 
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió del Pla d’actuació municipal per risc químic 

per al municipi de Sant Celoni. 
 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió del Pla d’actuació municipal per risc 

d’inundacions per al municipi de Sant Celoni. 
 
6. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental en 

compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals. 

 
7. Donar compte al Ple municipal dels informes emesos per l’interventor accidental sobre 

la  morositat de l’Ajuntament en el tercer i quart trimestre de 2011. 
 
8. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 

l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2011. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte per a la gestió dels servies de 

recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, 
paper-cartró i neteja viària al municipi de Sant Celoni. 

 
10. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 

urbana a la finca de Can Mainou de Dalt, a la Batllòria. 
 
11. Aprovació inicial, si s’escau, del Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni. 
 



12. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 

13. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual de Pla general municipal 
d’ordenació per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior 2006/123/CE 
i simplificació normativa. 

 
14. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança de simplificació d’activitats i promoció de 

l’activitat econòmica. 
 

15. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals número 9, 
13, 18 i 20, reguladores de quatre taxes municipals.  

 
16. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 20, 

reguladora de les taxes del Centre de formació d’adults Baix Montseny – Sax Sala. 
 
17. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, 

reguladora de les taxes del Centre municipal d’expressió. 
 
18. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels preus públics per assistència a l’Escola 

bressol municipal. 
 
19. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les tarifes del servei de subministrament 

d’aigua potable. 
 
20. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV 

en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat. 
 
21. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP en 

defensa dels drets dels treballadors/es, l’ocupació i en contra de la reforma laboral. 
 
22. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU per reclamar 

a l’Estat espanyol la transferència del 0,7% dels fons provinents de l’IRPF destinats a 
programes de cooperació i voluntariat socials. 

 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
23. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat 

Ciutadana en els mesos de gener i febrer de 2012. 
 
24. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de gener i febrer de 2012. 
 
25. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 27 de març de 2012 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


