
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE DESEMBRE 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 dimecres 22 de 
desembre 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. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 7 d’octubre i 3 de novembre de 

2010. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de la 

Batllòria a títol individual. 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte per a la gestió dels serveis de 

recollida de residus i neteja viària del municipi de Sant Celoni. 
 

4. Donar conformitat, si s’escau, a la proposta per a l’acceptació de la cessió de les obres 
d’urbanització de Royal Park. 

 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost de la 

Corporació per a l’exercici de 2010. 
 
6. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la modificació de les 

Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011 i aprovació definitiva de les mateixes. 
 

7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança de policia i bon govern en 
quant a requeriments tècnics dels limitadors de sorolls. 

 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal d’aquesta 

Corporació, amb la supressió d’una plaça de tècnic/a superior de Recursos Humans. 
 
9. Reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat d’un funcionari per exercir una activitat 

en el sector privat. 
 
10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC per a la 

reducció de l’horari de tancament de la discoteca “4”. 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de Sant 

Celoni i la Batllòria per condemnar l’atac marroquí al poble sahrauí. 
 



12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP pel dret a 
l’habitatge enfront els llançaments dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant 
Celoni i la Batllòria. 

 
 

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

Ciutadana en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2010. 
 
14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de setembre, octubre i novembre de 2010. 
 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Sant Celoni, 18 de desembre de 2010 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 


