
 

 
 
 

Dimarts 26 de març, ple municipal 
 
Amb 10 punts a l'ordre del dia.        
 

 Aquest dimarts 26 de març a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament 
de Granollers se celebra el ple municipal ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
      1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 de febrer de 2013. 

 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels 
acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 06 a 09, 
corresponents als dies 05, 12, 19, i 26 de febrer, respectivament, pel repartiment que de les 
actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les 
resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els 
termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 
 
 

4).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a aprovar la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament, i del Patronat Municipal del Museu, exercici 2012. 
 
5).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal 
d'Habitants de Granollers,  amb referència a l'1 de gener de 2013. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT 
 
 

6).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del Reglament del Nomenclàtor de 
Granollers. 
 
7).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'establiment del servei públic municipal 
d'estacionament regulat "àrea verda". 
 
8).- Dictamen relatiu a ampliació d'estacionament regulat en superfície - zona blava: 
incorporació, eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la 
modificació de l'OF 2.11 (taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 
públiques municipals). 
 
9).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de 
circulació de vianants i vehicles. 
 
10).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia relativa a comparèixer en el tràmit de 
consulta pública per determinar l'amplitud que ha de tenir l'Estudi d'impacte ambiental del 
projecte de Nova carretera Eix Congost - Vallès Oriental. Ampliació tercer carril C-17, entre  



 

Lliçà de Vall i La Garriga, establert per la Generalitat de Catalunya, i formular-ne 
suggeriments. 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
11).- Mocions. 
 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 


