
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE GENER DE 2016 
 
 
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 dijous 28 de gener de 2016 a les 21 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 l’acta de la sessió plenària de 24.09.2015. 
 
2. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de la 

Batllòria. 
 
3. Aprovació, si escau, d’un conveni amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental per al finançament addicional del servei de recollida selectiva de les 
fraccions de vidre, paper i cartró i envasos lleugers. 

 
4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació envers la modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu 
camp de futbol de la Batllòria. 

 
5. Aprovació inicial, si escau, del projecte de reforma i rehabilitació de l’equipament 

municipal situat al carrer Santa Fe, 52 cantonada carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant 
Celoni. 

 
6. Aprovació, si escau, del full d’apreuament municipal per a la determinació del preu just 

de les finques del terme municipal de Sant Celoni afectades pel projecte de connexió 
de les aigües residuals del nucli de la Batllòria i Riells i Viabrea a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals de Riells i Viabrea. 

 
7. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 

relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35 entre 
els punts quilomètrics 63,4 i 64,2. 

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

connexió a l’Estació depuradora d’aigües residuals de les urbanitzacions del 
Montnegre.  

 
9. Aprovació, si escau, de la moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC-AM, 

ICV-EUIA-SCBP-E i CUP (a proposta de l’Assemblea Nacional de Catalunya, territorial 
de Sant Celoni) de suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i de rebuig del 
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.  

 
10. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E 

per a la implantació de plans i polítiques locals d’eradicació de l’assetjament escolar, 
l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais juvenils 



 
11. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E 

per a la retirada de distincions i plaques a Jordi Pujol.  
 

12. Donar compte de la renúncia formulada pel Sr. Joan Castaño Augé a la seva condició 
de regidor municipal per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 
de Progrés (PSC-CP). 

 
 

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

en els mesos de novembre i desembre de 2015. 
 
14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de novembre i desembre de 2015. 
 
15. Precs i preguntes 
 
 
Sant Celoni, 25 de gener de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


