
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 
 
 
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 gener de 2013 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. Presa de coneixement de les resolucions de l’Alcaldia de 21.12.2012 de modificació dels 

membres de la Junta de Govern Local, de modificació dels tinents d’alcalde, de 
delegació d’atribucions específiques i de determinació de la jornada de dedicació d’un 
regidor. 

  
2. Incorporació, si escau, del regidor Sr. Josep Capote Martín a les Comissions informatives 

permanents i modificació d’algunes designacions dels representants municipals en 
determinats òrgans col·legiats. 

 
3. Aprovació, si escau, de la modificació de les tarifes urbanes del servei de taxi de Sant 

Celoni per a l’any 2013. 
 
4. Acceptació, si escau, de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya per al sosteniment de la llar d’infants municipal, curs 2011-2012, i 
aprovació del conveni que regula la subvenció. 
 

5. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de la CUP contra la fractura 
hidràulica o “fracking”. 

 
6. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de CiU per reclamar a l’Estat 

espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya. 
 
7. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de CiU per a l’adhesió a la 

Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.  
 

8. Aprovació, si s’escau, de la moció d’urgència conjunta del tots els grups municipals 
contra la Llei de taxes judicials. 
 

9. Presa de coneixement de la renúncia formulada pel regidor Sr. Miquel Negre Sánchez a 
la seva condició de regidor municipal per la llista de CiU. 

 
 

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

Ciutadana en el mes de desembre de 2012. 



 
11. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en el 

mes de desembre de 2012. 
 
12. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 28 de gener de 2013 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 
 


