Com a alcalde d'aquest municipi, us comunico que la propera sessió ordinària del Ple del consistori
tindrà lloc en primera convocatòria el proper dia 27 de setembre de 2016 a les 19:30 i, en segona
convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 53è.2. del
ROM, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 de juliol 2016
2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
corresponents als dies 5,12,19 i 26 de juliol de 2016.
3).- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l 'alcalde president i els seus delegats,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I
COMUNICACIÓ
4).- Designar representant del Grup Municipal de Ciutadans C's al Consell de Cooperació i Solidaritat
5).- Aprovar el Protocol d'acollida a les persones refugiades

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
6).- Aprovar el compte general de l'ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2015.
7).- Donar compte dels nomenaments i contractacions efectuats pel procediment de màxima urgència

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
8).- Adjudicar el contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus municipals a l'empresa
TALHER SA, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació ordinària .
9).- Estimar parcialment les al·legacions formulades a l'Ordenança municipal dels espais d'ús públic
de Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta ordenança

JUNTA DE PORTAVEUS
10.).- Mocions.

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 22 de setembre de 2016
L'ALCALDE
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