
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG 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 del Ple municipal per al proper dijous 31 de maig 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. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 16.04.2012, de correcció d’una 

errada material en la modificació del contracte per a la gestió dels serveis de recollida i 
transport de residus i neteja viària. 

 
2. Ratificació, si s’escau, de la resolució de l’Alcaldia de 14.05.2012, de modificació dels 

preus de conservació de comptadors i conservació de boques d’incendi del servei de 
subministrament d’aigua potable. 

 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la 

Batllòria, amb la incorporació d’un nou membre. 
 

4. Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la 
cessió temporal d’un habitatge a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 

5. Aprovació inicial, si s’escau, de les Normes d’organització i funcionament de l’Escola 
bressol municipal. 
 

6. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la  
morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2012. 

 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la segona modificació de crèdit del pressupost de la 

Corporació per a 2012. 
 
8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a 

l’exempció, bonificació o reducció d’impostos, taxes i tarifes, en les activitats 
desenvolupades per les entitats del municipi. 

 
9. Aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Català de l’Esport per al finançament 

de les obres de construcció d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria. 
 
10. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la “Declaració de 

Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia 
verda” promoguda per la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la sostenibilitat. 
 



11. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

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

d’ordenació per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior 2006/123/CE 
i simplificació normativa. 
 

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA per instar 
a la Generalitat de Catalunya a evitar una externalització dels serveis que fins ara 
ofereix l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 

 
14. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta presentada pels grups municipals d’ICV-

EUiA i la CUP per demanar responsabilitats a l’empresa ENAGAS i al Ministerio 
d’Indústria per la construcció del gasoducte Martorell-Figueres. 

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

EUiA-E per donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació 
en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. 

 
16. Moció que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA-E en defensa dels 

afectats per la contractació de “participacions preferents” emeses per diverses entitats 
financeres. 

 
 

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

Ciutadana en els mesos de març i abril de 2012. 
 
18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de març i abril de 2012. 
 
19. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 28 de maig de 2012 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 
 


