
 

 
 
 

Dimarts, 29 de juny, Ple municipal 
 
Aquesta sessió plenària té 15 punts a l'ordre del dia        
 

 El proper 29 de juny, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà 
lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb el següent ordre del dia: 
 

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2010. 
 
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 16 a 20, 
corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2010, 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 PROGRAMACIÓ, RELACIONS 
CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA 

 
4).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Segon Pla Estratègic de Granollers 
 
5).- Dictamen relatiu a a designar nou representant del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya al Consell del Centre de Normalització Lingüística del Vallès 
Oriental en substitució de l' actual del seu grup. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS 
CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 22/2010 de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari 
 
7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 18/2010 de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit 
 
8).- Dictamen relatiu a  la contractació d'endeutament a llarg termini per import de 2.947.390 
euros per al finançament parcial de les inversions del 2010 
 
9).- Dictamen relatiu a modificar l'Ordenança fiscal 2.3, reguladora de la taxa per la prestació 
dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en activitats i instal·lacions 
 
10).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia núm.849/2010, aprovada per raó 
d'urgència, relativa a l'aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic  
 



 

11).- Exp. 38/2010 Dictamen relatiu a modificació del pressupost de Granollers Mercat per 
import de 9.000 euros 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL 
 
12).- Dictamen relatiu a adjudicar a la mercantil PRODUCTOS RIBA, SA la parcel·la sobrera 
S6 del Projecte d'Adjudicació dels sobrants de domini públic del Riu Congost de la zona del 
Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat. 
 
13).- Dictamen relatiu a aprovar l'establiment del servei públic municipal d'habitatge 
dotacional per a gent gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge 
dotacional situat al Pla de baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina Albert, de 
Granollers 
 
14).- Dictamen relatiu a denegar l'aprovació definitiva del Pla Parcial del sector 112 (Ctra. 
Montmeló) de Granollers 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
15).- Moció de suport a l'exercici del dret a decidir presentada per ERC  
 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

Granollers, 23 de juny de 2010 
L'ALCALDE 

 
 


