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 28 de març de 2017 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 28 de febrer de 2017
2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de febrer
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 representants del Grup Municipal Crida per Granollers CUP a diversos consells locals
sectorials

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
5).- Donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a aprovar la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament, i del Patronat Municipal del Museu, exercici 2016
6).- Aprovar inicialment un expedient de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit
extraordinari
7).- Donar compte de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència
8).- Aprovar provisionalment la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers, amb
referència a l'1 de gener de 2017

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Modificar temporalment el cànon de la concessió administrativa del servei públic d'aparcament
subterrani per a vehicles en el subsòl del carrer Calderon de la Barca de Granollers .
10).- Esmenar l'error material del punt tercer de la part dispositiva de l'acord de Ple pel qual s'aproven
els plecs 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
11).- Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina d'habitatge situada
en aquest municipi, per a l’any 2017 i ratificar la seva signatura
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12).- Aprovar inicialment el Reglament d'ús del complex de les piscines municipals de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA D'
D 'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

13).- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament
de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat de les persones residents a Granollers,
per a l'any 2017

JUNTA DE PORTAVEUS

14.).- Mocions.

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 23 de març de 2017
L'ALCALDE

CPISR-1
JOSEP
MAYORAL
ANTIGAS

Firmado digitalmente por CPISR-1
JOSEP MAYORAL ANTIGAS
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Granollers,
ou=ALCALDIA, ou=Serveis Públics
de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/
verCPISR-1 (c)03, sn=MAYORAL
ANTIGAS, givenName=JOSEP,
serialNumber=36501040V,
cn=CPISR-1 JOSEP MAYORAL
ANTIGAS
Fecha: 2017.03.24 14:33:34 +01'00'

450

