
 

 
 
 

Dimarts, Ple extraordinari 
 
Amb 13 punts a l'ordre del dia, les propostes derivades de la constitució del nou consistori 
sorgit de les eleccions municipals del 22 de maig        
 

 El proper 5 de juliol, a les 19.30 h i a la sala de Plens de l'Ajuntament, 
tindrà lloc un Ple extraordinari amb aquest ordre del dia: 

 
 
1).- Aprovació de l'acta de la sessió especial de Ple de l'11 de juny de 2011.  
 
2).- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia següents:  
 

 Resolució núm. 672 / 2011 de 11/06/2011 relativa a  la delegació de l'exercici 
d'atribucions de l'alcalde en regidors de la corporació. 

  

 Resolució núm. 673 / 2011 de 11/06/2011 relativa a la delegació de funcions de 
l'alcalde en la Junta de Govern Local,  

  

 Resolució núm. 674 / 2011 de 11/06/2011 relativa a la designació dels tinents i 
de les tinentes d'alcalde. 

  

 Resolució núm. 675 / 2011 de 11/06/2011 relativa a nomenament dels membres 
de la Junta de Govern Local,  

  

 Resolució núm. 697 / 2011 de 11/06/2011 relativa a delegar les atribucions 
conferides a l'alcalde en matèria de responsabilitat patrimonial.  

 

 Resolució núm. 678 / 2011 relativa a cessament i pròrroga del personal eventual 
amb efectes 10 de juny de 2011,  

 
3).- Proposta relativa a la constitució dels grups municipals i a la designació dels seus 
portaveus. 
 
4).- Proposta relativa a la constitució de les comissions informatives de caràcter permanent i 
designació dels seus membres. 
 
5).- Dictamen relatiu a delegar funcions del Ple en la Junta de Govern Local. 
 
6).- Proposta relativa a designar els representants municipals en diversos òrgans i 
organismes. 
 
7).- Proposta relativa a ratificar la Resolució núm. 691 / 2011 de 10/06/2011 relativa a 
cessament i  determinació dels càrrecs electes que exerciran el càrrec en règim de 
dedicació exclusiva o parcial amb caràcter provisional. 
 
8).- Proposta relativa a la fixació del sistema retributiu dels regidors i determinació de les 
dedicacions. 
 
9).- Proposta relativa a la determinació de les subvencions aplicables als grups municipals. 



 

 
10).- Proposta relativa a aprovar el règim, en concepte d'assistències a òrgans, dels regidors 
de l'Ajuntament de Granollers que no ostentin ni dedicació exclusiva ni parcial a la 
corporació. 
 
11).- Proposta relativa a l'aprovació dels organigrames polític i funcional. 
 
12).- Proposta relativa a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.  
 
13).- Proposta relativa a nomenament del personal directiu i d'assessorament. 
 
 

Granollers, 30 de juny de 2011 
L'ALCALDE 

 
 


