Dimarts 29 de gener, ple municipal

El proper dia 29 de gener de 2013 a les 19.30 h i, en segona convocatòria, el
mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa l'article
46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el següent:
ORDRE DEL DIA
1).- Aprovació de l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2012.
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 44 a 47,
corresponents als dies 4, 11, 18 de desembre de 2012, 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 TERRITORI I CIUTAT
4).- Dictamen relatiu a modificar els Estatuts que han de regir l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30,
de la qual formen part els Ajuntaments dels termes municipals que es troben a l'àrea
d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de
Martorell i La Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i
Sant Cugat del Vallès
5).- Dictamen relatiu a aprovar el PLA D'ACCIÓ DE SUPORT ALS AFECTATS PELS
DESNONAMENTS HIPOTECARIS
6).- Dictamen relatiu a aprovar la creació del Consell Assessor de Medi Ambient i
Sostenibilitat de Granollers i el seu reglament i dissoldre el Consell Municipal de Medi
Ambient.
7).- Dictamen relatiu a aprovar l'adscripció de l'equipament municipal CTUG i de l'ampliació
del Viver d'Empreses, fase 2, i del seu mobiliari, a la societat municipal Granollers
Audiovisual, SL

JUNTA DE PORTAVEUS
8) Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

