
P L E         M U N I C I P A L 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2008 
 
 
 
Conforme allò decretat per l’Alcaldia en aquesta mateixa data, a l’empara del que 
disposa l'article 41.4 en relació al 78.2 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, el convoco a la sessió ordinària del Ple municipal que 
tindrà lloc el dijous 11 de desembre de 2008 a les 21:30 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 les actes de les dues sessions anteriors. 
 
2. Adhesió, si s’escau, al “Pacte d’alcaldes/esses” promogut per la Comissió 

Europea com a eina de participació en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la revisió del Pla bàsic municipal de prevenció 

d’incendis forestals per al període 2008-2012. 
 
4. Acceptació, si s’escau, de la subvenció extraordinària atorgada per la 

Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, per a la llar d’infants municipal. 

 
5. Acceptació, si s’escau, dels béns, actiu i passiu de la Fundació Alfons Moncanut. 
 
6. Presa de coneixement i aprovació, si s’escau, de diverses resolucions en 

matèria de personal. 
 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal.  
 
8. Aprovació, si s’escau, de la separació de l’Ajuntament de Sant Celoni del 

Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de 
Granollers. 

 
9. Resolució, si s’escau, del concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball de 

Secretaria. 
 
10. Aprovació, si s’escau, de la revisió de tarifes del servei de taxi per a l’any 2009. 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la constitució d’una àrea de prestació conjunta del 

servei de taxi dels municipis de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera i Vallgorguina. 

 
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte per a la construcció de 

l’edifici que ha de contenir l’escola bressol municipal – CDIAP – SAM. 
 
13. Aprovació, si s’escau, de l’informe favorable a la llicència comercial sol·licitada 

per Punt de Trobada del Montseny SL. 
 
14. Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una operació de crèdit per al 

finançament de diverses d’inversions. 
 
15. Aprovació, si s’escau, del Compte General de la Corporació corresponent a 

l’exercici de 2007. 



 
16. Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 1/2008, 

mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
17. Resolució, si s’escau, de les al·legacions formulades contra l’aprovació 

provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2009 i 
subsegüents, i aprovació definitiva de les mateixes. 

 
18. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC a Sant 

Celoni i la Batllòria per reivindicar la figura del president de la Generalitat de 
Catalunya Lluís Companys. 

 
19. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC a Sant 

Celoni i la Batllòria per a la redacció d’un nou Reglament orgànic municipal. 
 
20. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per 

demanar que una part dels preus públics que aprova l’Ajuntament sigui 
competència del Ple municipal. 

 
21. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP 

sobre el paper de la biblioteca municipal com a espai de dinamització social i 
cultural per fer front a alguns dels efecte de l’actual crisi econòmica i social.  

 
 

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

Seguretat Ciutadana en els mesos d’octubre i novembre de 2008. 
 
24. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 

l'Alcaldia en els mesos d’octubre i novembre de 2008. 
 
25. Precs i preguntes. 
 
 
El que li comunico a vostè als efectes de la seva assistència. 
 
Ramon Oriol i Grau 
Secretari municipal 
                  
 
 
 
 
Sant Celoni, 5 de desembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sr. Jordi Arenas Vilà 
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