
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE GENER DE 2015 
 
 
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 29 de gener de 2015 a les 
21:00 h, 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 de 24.07.2014 (sessió ordinària), 

22.09.2014 (sessió extraordinària) i 22.09.2014 (sessió ordinària avançada). 
 

2. Presa de possessió del Sr. Óscar Caño Nieto com a regidor municipal per la llista del 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM). 

 
3. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en 

els mesos de novembre i desembre de 2014. 
 

4. Donar compte de l’aprovació inicial del projecte de pressupost de la Corporació per a 
2015 per la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 01.12.2014. 

 
5. Donar compliment a la sentència 678 de data 12.09.2014, de la Sala Primera del 

Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

6. Resolució, si escau, de les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial 
del pressupost de la Corporació per a 2015 i aprovació definitiva del mateix. 

 
7. Aprovació, si escau, de la modificació de tarifes del servei de subministrament d’aigua 

potable a Sant Celoni. 
 

8. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de 04.07.2014 per la qual es va acceptar la 
cessió gratuïta de diverses finques de la urbanització Cal Batlle propietat del Sr. Eduard 
Barnadas Gassó a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 
9. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del polígon 1 del Pla de 

millora urbana entre la carretera C-35, el carrer Olzinelles, el carrer Comerç i el carrer 
de la Indústria. 

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

al polígon situat entre el terme municipal de Riells i Viabrea i la Carretera C-35, entre 
els punts quilomètrics 63,4 i 64,2. 

 
11. Aprovació, si escau, del full d’apreuament municipal de valoració del justipreu de la 

finca situada a la plaça dels Estudis, 16 de Sant Celoni. 
 

12. Aprovació, si escau, de la moció per a la modificació del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona per a la supressió de la variant de connexió C-35 – Carretera de Campins – 
Santa Maria de Palautordera.  



 
13. Aprovació inicial, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret. 

 
14. Aprovació, si escau, de l’encomana de gestió del servei de tractament de la fracció 

resta del servei municipal de recollida de residus urbans de Sant Celoni al Consorci per 
a la Gestió dels Residus del Vallès. 

 
15. Aprovació, si escau, de la moció que presenten els grups polítics municipals de Sant 

Celoni, amb el suport de les associacions Almadaa - Horitzons, Annour - La llum, 
Grimm i l’oratori Bil-lali, per a la llibertat d’expressió i de condemna a l’atemptat 
terrorista contra el setmanari “Charlie Hebdo”.  

 
16. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de 

Sant Celoni i la Batllòria per demanar millores d’accessibilitat i de seguretat del pas 
subterrani que comunica la Batllòria i el municipi de Riells i Viabrea. 

 
17. Ratificació de la inclusió en l’ordre del dia i ratificació, si escau, de la resolució de 

l’Alcaldia de 23.01.2015 per la que s’aprova la signatura d’una 4a addenda del conveni 
signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la cessió d’habitatges per a 
programes socials d’habitatge.  

 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

18. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 
en els mesos de novembre i desembre de 2014. 
 

19. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 
els mesos de novembre i desembre de 2014. 

 
20. Precs i preguntes 
 
 
Sant Celoni, 26 de gener de 2015 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


