
Us comunico que la sessió Ordinària del Ple se celebrarà en primera convocatòria el 
proper dia 26 de març 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 46.2 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 26 de febrer de 2019.

2.Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en 
les sessions corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de febrer 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 GOVERN I ECONOMIA

4.Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de 
crèdits extraordinaris.

5.Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de 
crèdits.

6.Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles 2019 
per adscripció a la Borsa de Lloguer Social de Granollers.

7.Modificar la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers.

8.Aprovar la pròrroga de l’Acord Regulador i el Conveni Col·lectiu del personal de 
l’Ajuntament de Granollers pel període 2019-2023.

9.Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Granollers, els seus 
organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat.

10.Aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de 
Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

11.Aprovar definitivament el Pla Locald d'Habitatge.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12.Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Granollers i UNICEF per la renovació del 
reconeixement de Granollers com a Ciutat Amiga de la Infància.



JUNTA DE PORTAVEUS

13.Mocions

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Granollers, 21/03/2019

L'Alcalde
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