
 

 
 
 

El proper dimarts, ple municipal 
 
Amb 11 punts a l'ordre del dia.        
 

  El proper 26 d'octubre, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, 
tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia 
següent: 

 
 
1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 28 de setembre 
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 30 a 33, corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de setembre 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 inicial de la modificació de l'Ordenança 
general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers. 
 

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

 
5).- Dictamen relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals i de les 
Normes reguladores de preus públics, per a l'exercici de 2011. 
 
6).- Dictamen relatiu a la contractació d'una operació de crèdit a llarg termini, 
de 3.942.500 euros, destinat a finançar les inversions del pressupost 2010. 
 
 



 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, 
MOBILITAT I SEGURETAT 

 
 
7).- Dictamen relatiu a prorrogar el contracte subscrit amb CEMUSA-
CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO SA  per a la 
instal·lació i manteniment de les marquesines i altres mobiliari urbà. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL 
 
 
8).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori i aprovar la contractació i 
els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
per al contracte de gestió de servei públic (modalitat concessió) de la 
concessió de la prestació de la gestió de servei públic d'habitatge dotacional 
públic per a gent gran situat al Pla de Baix de l'Ajuntament de Granollers, a 
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
9).- Dictamen relatiu a aprovar l'assumpció de les competències d’inspecció i 
sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les 
activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i a comunicació prèvia 
municipal. 
 
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del plec de condicions que ha de 
regir la concessió administrativa de l’ús privatiu del subsòl dels béns 
demanials situats en el sector 14B de Can Comas a favor de Granollers 
Promocions S.A. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
11).- Mocions. 
 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

 


