
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA (AJORNADA) DEL DIA 20 DE DESEMBRE 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 dijous 20 de desembre 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 l’acta de la sessió plenària de 27.09.2012. 

 
2. Presa de possessió i jurament o promesa del càrrec de regidor municipal del Sr. José 

Capote Martín per la llista del Partit dels socialistes de Catalunya – Progrés municipal (PSC-
PM). 

 
3. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta en defensa de la immersió lingüística en català 

a Catalunya i en contra de la reforma educativa que vol imposar el Govern central. 
 
4. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2012. 
 

5. Aprovació de preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a bàsics 
del centre municipal d’esports sot de les granotes, per a l’any 2013. 

 
6. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal del servei urbà de taxi. 
 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació l’Ordenança municipal de simplificació 

d’activitats i obres i de promoció econòmica. 
 
8. Aprovació, si s’escau, del Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de construcció 

d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) a Can Sans. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la declaració de principis i política de qualitat del Centre de 

formació i ocupació del Baix Montseny - Sax Sala. 
 
10. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Local d’Habitatge per al període 2012-2017. 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la moció per acordar l’ampliació de supòsits de suspensió cautelar 

de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
12. Aprovació, si s’escau, de l’acord per a la retenció per indisponibilitat dels crèdits destinats al 

pagament de la paga extraordinària de desembre als treballadors municipals. 
 
13. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost municipal per 

a l’exercici de 2012. 
 



14. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2013 i següents, i aprovació definitiva d’aquestes. 
 

 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
15. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en 

els mesos de setembre, octubre i novembre de 2012. 
 
16. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de setembre, octubre i novembre de 2012. 
 
17. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 17 de desembre de 2012 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 
 


