
Us comunico que la sessió Ordinària del Ple se celebrarà en primera convocatòria el 
proper dia 26 de febrer de 2019 a les 19:30 hores, i en segona convocatòria, el mateix 
dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa l’article 46.6 b) de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2019.

2.Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en 
les sessions corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de gener de 2019.

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.Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Granollers en l’àmbit 
delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5.Modificar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers

6.Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per dotació de 
crèdits extraordinaris.

7.Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament per suplement de 
crèdits.

8.Aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres 
de reurbanització en els carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i 
Avinguda Autovia del’Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium.
 
9.Aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres 
de reurbanització en els carrers Severo Ochoa i part del camí de Can Ros dels Ocells, 
del Polígon Industrial de la Font del Ràdium.

10.Iniciar la licitació del servei de telecomunicacions. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

11.Adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel Síndic de 
Greuges 

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



12.Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de Granollers 

JUNTA DE PORTAVEUS

13.Mocions

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Granollers, 21/02/2019

L'Alcalde
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