
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE MARÇ 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 21 de març 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. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries del dies 30.10.2012 i 

20.12.2012. 
 
2. Presa de possessió i jurament o promesa del càrrec de regidor municipal del Sr. Óscar 

Moles Avariento per la llista de Convergència i Unió (CiU). 
 
3. Donar compte al Ple municipal de la delegació per part de l’Alcaldia d’atribucions 

específiques en el regidor Sr. Josep Capote Martín. 
 
4. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la 

morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el quart trimestre de 2012. 
 
5. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 

l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2012. 
 

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la 
Batllòria per la baixa d’una persona. 

 
7. Aprovació, si escau, de les Bases per a la concessió d’ajuts per fer front al pagament 

de l’Impost sobre béns immobles. 
 
8. Aprovació, si escau, del Pla d’inspeccions d’activitats i obres de Sant Celoni per al 

període 2013-2017. 
 
9. Aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del 

polígon 2 de l’àmbit comprès entre la carretera C-35 i els carrers Comerç, Olzinelles i 
Indústria. 

 
10. Aprovació, si escau, del Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i 

la Batllòria, i el seu Programa d’inspeccions anuals per a 2013. 
 
11. Proposta d’acord per deixar sense efecte, si escau, el Pla Econòmic Financer aprovat 

pel Ple municipal en data 19.07.2012. 
 
12. Imposició, si escau, de la taxa pel servei de prevenció d’incendis forestals i aprovació 

provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa. 



 
13. Aprovació, si escau, dels preus públics de l’Escola bressol municipal “El blauet” per al 

curs 2013-2014. 
 
14. Aprovació, si escau, de les taxes de l’Escola de música i de l’Escola de teatre per al 

curs 2013-2014. 
 
15. Aprovació, si escau, de les taxes de l’Escola d’adults per al curs 2013-2014. 
 
16. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU en defensa de 

l’autonomia local i les competències de la Generalitat de Catalunya en l’organització 
territorial i règim local. 

 
17. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU en defensa del 

model propi de comerç i de suport a la proposició de Llei d’horaris comercials.  
 
18. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP en defensa 

de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en els espais públics. 
 
19. Aprovació, si escau, de la moció que presenta la Joventut Nacionalista de Catalunya 

per posar una estelada permanent a Sant Celoni. 
 
20. Aprovació, si escau, de la moció conjunta de tots els grups municipals per a l’abolició 

de l’ús d’armes amb projectils de bales de goma a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya i al terme municipal de Sant Celoni i la Batllòria.    

 
 

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

Ciutadana en els mesos de gener i febrer de 2013. 
 
22. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de gener i febrer de 2013. 
 
23. Precs i preguntes.  
 
 
Sant Celoni, 18 de març de 2013 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 
 


