
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
 
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 (avançada, d’acord amb allò acordat pels grups municipals) del 
Ple municipal per al proper dijous 27 de novembre de 2014 a les 21:00 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 les actes de les sessions de 29 d’abril, 5 de juny i 26 de juny de 

2014. 
2. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en 

els mesos de setembre i octubre de 2014. 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució 

del pressupost de la Corporació en el tercer trimestre de 2014. 
4. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2014. 
5. Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per 

a ampliar els tallers dels cicles formatius i construir una escola d’una línia a Sant 
Celoni 

6. Aprovació inicial, 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 el 64,2. 

7. Deixar sense efecte, si escau, la petició d’urgència de l’expropiació de la Plaça dels 
Estudis 16, i inici de l’expedient de fixació del justipreu. 

8. Aprovació definitiva, si escau, del projecte executiu de connexió de les aigües 
residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea i aprovació 
definitiva de la llista de béns i drets afectats. 

9. Aprovació, si escau, del programa d’inspeccions d’habitatges buits de Sant Celoni i la 
Batllòria, 2014-2015. 

10. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de la 
Batllòria. 

11. Aprovació, si escau, del reconeixement de la compatibilitat d’una segona activitat en el 
sector privat d’una treballadora municipal. 

12. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 
2015 i següents. 

13. Aprovació inicial, si escau, de la cinquena modificació de crèdit del pressupost 
prorrogat per a 2014. 

14. Aprovació inicial, si escau, del pressupost municipal per a l’exercici de 2015.  
15. Aprovació si s’escau de la moció presentada pel grup municipal de CiU de felicitació del 

poble de Sant Celoni i La Batllòria pel 9N i d’assumpció de les conseqüències que se’n 
puguin derivar 

16. Aprovació si s’escau de la moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la 
impugnació i suspensió d ela normativa sobre la pobresa energètica 

17. Aprovació si s’escau de la moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la 
indemnització amb fons públics del projecte Castor 

18. Donar compte de l’abandonament del grup municipal socialista per part del Sr. Josep 
Manuel Bueno Martínez i de la seva condició com a regidor no adscrit. 



19. Donar compte de la renúncia de la Sra. Magalí Miracle Rigalós a la seva condició de 
regidora municipal pel Grup Municipal Socialista. 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 

20. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 
en els mesos de setembre i octubre de 2014 

21. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 
els mesos de setembre i octubre de 2014. 

22. Precs i preguntes 
 
 
 
 
Sant Celoni, 24 de novembre de 2014 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


