
P L E 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’OCTUBRE 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 dijous 8 d’octubre 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 les actes de les dues sessions anteriors.  
 

2. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions.  
 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera per al sosteniment de l’escola mancomunada “La Tordera”. 
 

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la normativa del Centre municipal 
d’expressió – Escola de música. 
 

5. Completar, si s’escau, l’acord plenari sobre la cessió d’un solar a favor de la 
Generalitat de Catalunya per a l’ampliació de l’IES Baix Montseny. 

 
6. Verificació, si s’escau, del text refós de la Modificació puntual del Pla general 

d’ordenació urbana relativa al pont sobre el riu la Tordera, al nucli de la Batllòria. 
 

7. Aprovació, si s’escau, dels Programes d’adequació i de les sol·licituds de subvenció 
referents a les urbanitzacions Boscos de Montnegre, Can Coll, Roial Parc i Cal 
Batlle. 

 
8. Aprovació, si s’escau, del compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 

de 2008. 
 

9. Aprovació, si s’escau, de la revisió de les tarifes del servei municipal d’aigua 
potable. 
 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció proposada per la Diputació de Barcelona per a 
que es concedeix el Premi Nobel de la Pau a la Fundació Vicenç Ferrer. 
 

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per a 
l’adhesió a la iniciativa legislativa popular “Televisió sense fronteres”. 
 

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per a la 
declaració de Sant Celoni com a ciutat “Gay Friendly”. 
 

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP en 
suport de l’ús del català als Jutjats de Pau. 

 
14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la 

dignificació del servei de neteja dels edificis municipals. 
 



 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
15. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari. 

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

Ciutadana en els mesos de juliol, agost i setembre de 2009. 
 

17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 
els mesos de juliol, agost i setembre de 2009. 

 
18. Precs i preguntes. 

 
 
L'alcaldessa accidental, 
Josefa Lechuga i Garcia 
 
 
 
 
 
Sant Celoni, 2 d’octubre de 2009 
 
 
 


