
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2008 
 
 
 
DECRET.- D'acord amb les facultats que m'atorga l'article 41.4 en relació al 78.2 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, decreto 
convocar sessió ordinària del Ple municipal, que tindrà lloc el proper dijous 29 de 
maig de 2008 a les 21:00 hores del vespre en primera convocatòria, al saló de 
sessions de l'Ajuntament, conforme al següent ordre del dia: 
 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les dues sessions anteriors. 
 
2. Adjudicació, si s’escau, del contracte per a l’execució de les obres 

d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, 
Consell de Cent, Germana Reyes i avinguda Verge del Puig. 

 
3. Aprovació provisional, si s’escau, dels acords de modificació de la taxa per la 

prestació dels serveis al Centre municipal d’expressió. 
 
4. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte d’establiment del servei “Centre 

d’atenció a la petita infància i família – Escola bressol municipal”. 
 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de la nomenclatura i numeració de nous carrers 

a la zona de Can Pàmies. 
 
6. Resolució, si s’escau, dels recursos de reposició interposats contra l’acord 

d’aprovació definitiva del canvi de modalitat d’actuació del polígon 1 del Pla 
especial de protecció i millora de Boscos de Montnegre. 

 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

d’ordenació relativa al pont sobre el riu la Tordera al nucli de la Batllòria, 
promoguda per l’ajuntament de Sant Celoni. 

 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

d’ordenació a Can Xarando, promoguda per l’ajuntament de Sant Celoni. 
 
9. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

d’ordenació promoguda per l’entitat Coperfil Group SA en l’àmbit de la UASU-
42. 

 
10. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla General 

d’ordenació relativa al sector P-16 “Residencial Institut”, promoguda per 
l’ajuntament de Sant Celoni.  

 



11. Donar compte de l’informe sobre la situació econòmico – financera a 15 de 
juny de 2007 i de recomanacions de control intern i finançament 
d’inversions. 

 
12. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic i financer de l’ajuntament de Sant 

Celoni, elaborat pels serveis econòmics municipals. 
 
13. Aprovació, si s’escau, de l’inici del procediment per a la realització d’una 

consulta popular sobre l’Àrea residencial estratègica a Can Riera de l’Aigua 
que promou la Generalitat de Catalunya al municipi de Sant Celoni. 

 
14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC i el 

grup municipal del PSC per la llibertat i contra totes les violències. 
 
15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC i el 

grup municipal del PSC per la creació de la Regidoria de les dones. 
 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
16. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari. 
 
17. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de 

Seguretat Ciutadana en els mesos de març i abril de 2008. 
 
18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 

l'Alcaldia en els mesos de març i abril de 2008. 
 
19. Precs i preguntes. 
 
 
L'alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 
 
 
 
 
 
Sant Celoni, 26 de maig de 2008 
 


