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 20 de desembre 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 de dia 29 de novembre.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de novembre 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).- Aprovar el document "Guia per la contractació pública responsable" de l'Ajuntament de Granollers
5).- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
6).- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2017, i resoldre les
reclamacions interposades contra l'aprovació inicial
7).- Aprovar provisionalment la modificació de l 'Ordenança fiscal 1.1 Impost de Béns Immobles segons
el Decret llei 3/2016, de 2 de desembre,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
8).- Aprovar el conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
9).- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que
regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant
Carles
10).- Aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers i l'adhesió al nou Pacte
d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
11).- Informar favorablement la proposta de canvi de nom del centre d'educació secundària ubicat al
carrer Marià Palau, núm. 2-4, de Granollers
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JUNTA DE PORTAVEUS
12).- Mocions.

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 15 de desembre de 2016
L'ALCALDE
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