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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2009 
 
 
 
 
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 19 de març 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. Donar suport, si s’escau, a les demandes del Col·lectiu d’usuaris i usuàries 

del tren “Catalunya Exprés” del Baix Montseny. 
 
3. Donar compte al Ple municipal del canvi de president del Consell de Poble 

de la Batllòria. 
 
4. Donar compte al Ple municipal d’una modificació en la composició de la 

Junta de Govern Local. 
 
5. Donar compte al Ple municipal de la liquidació del pressupost de l’exercici de 

2008. 
 
6. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l'Ordenança fiscal 

numero 16, reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de 
vehicles. 

 
7. Aprovació, si s’escau, de la delegació a la Diputació de Barcelona de 

diverses funcions de recaptació en via executiva d'ingressos de dret públic. 
 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les bases d'execució del 

pressupost prorrogat per a 2009. 
 
9. Adjudicació, si s’escau, de les obres de construcció d’un nou pavelló 

municipal d’esports al “Sot de les granotes”. 
 
10. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

municipal d’ordenació relativa al sector P-21 Les Ferreries. 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la formulació conjunta amb altres ajuntaments de 

la revisió del Pla especial de protecció del medi físic i el paisatge de les 
serres del Montnegre i el Corredor. 

 
 



12. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla especial dels establiments 
comercials i de serveis. 

 
13. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

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

 
14. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla parcial 

del sector P-7 Plana de la Batllòria. 
 
15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques relativa a la participació local en els ingressos 
estatals. 

 
16. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC en 

defensa de la festa del foc. 
 
17. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta presentada pels tres grups 

municipals per donar suport al projecte “Catalunya i voltants amb bicicleta”. 
 
 

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

Seguretat Ciutadana en els mesos de desembre de 2008 i gener i febrer de 
2009. 

 
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 

l'Alcaldia en els mesos de desembre de 2008 i gener i febrer de 2009. 
 
21. Precs i preguntes. 
 
El que li comunico a vostè als efectes de la seva assistència. 
 
Ramon Oriol i Grau 
Secretari municipal 
                  
 
 
 
Sant Celoni, 16 de març de 2009 
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