
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2009 
 
 
 
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 dilluns 21 de desembre de 
2009 a les 21:00 hores del vespre en primera convocatòria, al saló de sessions de 
l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 
 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  
 
2. Verificació, si s’escau, del text refós del Pla especial dels establiments comercials i de 

serveis. 
 
3. Aprovació, si s’escau, del projecte reformat de construcció del pavelló poliesportiu al 

Sot de les Granotes i de la modificació del contracte d’obres corresponent. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de l’inici dels expedients de delimitació del terme municipal de  

Sant Celoni envers els de Fogars de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu i Riells-Viabrea, i 
de nomenament de la Comissió municipal de delimitació. 

 
5. Aprovació, si s’escau, de la cessió gratuïta d’una finca al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya per a destinar-la a escola. 
 
6. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en 

quant a la qualificació d’un espai lliure en el nucli de la Batllòria. 
 
7. Verificació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del Pla parcial del sector 

P-7, Plana de la Batlloria. 
 

8. Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte tècnic de construcció d’un pont sobre el riu 
la Tordera a la Batllòria. 

 
9. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per a l’arrendament d’un local 

destinat a serveis municipals. 
 

10. Aprovació, si s’escau, d’una operació de préstec en el pressupost prorrogat de 2008. 
 

11. Aprovació, si s’escau, de la moció proposada pel grup municipal del PSC per a 
l’adhesió a l’editorial publicat per diversos mitjans de comunicació sota el títol “La 
dignitat de Catalunya”. 

 
12. Aprovació, si s’escau, de la moció proposada per l’Associació de donants de sang, la 

Creu Roja de Sant Celoni i el grup municipal de la CUP per promocionar el carnet de 
donant d’òrgans i les donacions de sang. 

 
13. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al Sr. Rafael Uriol i López per a que pugui 

recuperar el seu fill Pau i retornar-lo al nostre país. 
 



 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
14. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari. 
 
15. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat 

Ciutadana en els mesos d’octubre i novembre de 2009. 
 
16. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos d’octubre i novembre de 2009. 
 
17. Precs i preguntes. 
 
 
Sant Celoni, 17 de desembre de 2009 
 
L'alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 
 
 
 
 
 
 


