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 30 de gener de 2018 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).- Aprovar les actes del Ple de la sessió ordinària del dia 27 de desembre i de la sessió extraordinària
del dia 11 de gener de 2018.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
corresponents als dies 5,12, i 19 de desembre.
3).- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
4).- Prorrogar el Conveni de col·laboració i l'encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l'Oficina local d'habitatge per a l’any 2018
5).- Aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector 112.
6).- Resoldre les al·legacions formulades a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió
del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, i aprovar-lo provisionalment.
7).- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers,
consistent en la supressió de l’article 143, de restriccions de compatibilitat per alguns tipus d’oficines.
8).- Adjudicar les llicències per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda al Mercat
del Dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la Plaça de la Corona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
9).- Prorrogar el Pla Local de Joventut 2013-2017.
10).- Sol·licitar a l'UNICEF Comitè Espanyol la participació en la convocatòria del Reconeixement atorgat
pel Programa Ciutats Amigues de la Infància.

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

11).- Aprovar el Document de Protecció Civil Municipal.

JUNTA DE PORTAVEUS
12.).- Mocions

TORN DE PRECS I PREGUNTES
Granollers, 25 de gener de 2018

