
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2010 
 
 
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, que tindrà lloc el proper dijous 22 de juliol de 
2010 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. Acceptació, si s’escau, de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació per al 

finançament de l’Escola bressol municipal “El blauet” per al curs 2009-2010. 
 
2. Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a 

l’exercici de 2009. 
 
3. Aprovació provisional, si s’escau, de les taxes del Centre de formació d’adults Baix Montseny 

per al proper curs.  
 
4. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació provisional de les taxes 

del Centre municipal d’expressió per al proper curs, i aprovació definitiva de les mateixes. 
 

5. Aprovació, si s’escau, del Pla Local de Joventut de Sant Celoni 2010-2013. 
 
6. Aplicació, si s’escau, de mesures de reducció de dèficit públic.  

 
7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP en solidaritat 

amb els membres d’UDALBILTZA actualment jutjats per l’Audiència Nacional. 
 

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP relativa al 
projecte de connexió de la ITAM de Tordera amb l’ETAP del Ter. 

 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
9. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana 

en el mes de juny de 2010. 
 
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en el mes 

de juny de 2010. 
 
11. Precs i preguntes. 
 
 
Sant Celoni, 19 de juliol de 2010 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 


