
Us comunico que la sessió Ordinària del Ple se celebrarà en primera convocatòria el 
proper dia 30 d'abril 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 les actes de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2019 i la 
sessió extraordinària del dia 2 d’abril 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 març de 2019.-

3.-Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus 
delegats.-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4.-Realitzar el sorteig públic per a designar els membres de les meses electorals, per a 
les eleccions municipals i eleccions al Parlament Europeu, del 26 de maig de 2019.-

5.-Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2020.-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6.-Resoldre les reclamacions i aprovar definitivament la imposició i ordenació de 
contribucions especials per al finançament de les obres de reurbanització dels carrers 
Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i Avinguda Autovia de l’Ametlla, del 
Polígon Industrial de la Font del Ràdium.

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

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

9.- Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia E-1893/2019, relatiu a aprovar el 
Pla Pressupostari a Mig Termini pel període 2020-2022.-



10.- Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia E-2734/2019, relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2018.-

11.- Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia E-2450/2019, relatiu a aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu, exercici 2018.-

12.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella.-

13.-Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia E-1151/2019, relatiu a contractar a 
una vetlladora, amb contracte laboral temporal per obra o servei pel procediment de 
màxima urgència.-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

14.-Aprovar l’actualització de la valoració de les finques incloses a la modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers a l’antic sector S, que 
han de ser objecte de permuta.-

15.-Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal a l'entorn de la plaça Barangé.-.

16.-Adhesió a la declaració«Per una Agenda Urbana de Catalunya».- 

17.-Aprovar la reordenació de les cambres i els magatzems del Mercat Municipal de 
Sant Carles.- 

18.-Aprovar el Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'Oficina local d'habitatge 
situada en aquest municipi, per a l'any 2019.-

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

19.-Aprovar la Carta de Serveis de la protecció de la salut

20.-Aprovar l’encomana de gestió de l’Ajuntament de Granollers al Consorci de 
l’Hospital Clínic de Barcelona en relació al complex hospitalari de la Ciutat de 
Granollers per l’atenció d’oncologia radioteràpica.- 



JUNTA DE PORTAVEUS

21.-Mocions.-

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Granollers, 25/04/2019

L'Alcalde
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