
 
Àrea de Secretaria 

Unitat d’Actes 
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE 

 
Conforme al disposat en l'article 98.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i del Règim Local de Catalunya i 
81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, queda 
convocada la sessió ordinària del Ple d'aquest 
Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens 

el dia 25 d’octubre de 2017 a les 19:00 hores, per a treballar els següent assumptes: 
  

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació  de l’acta  núm. 101  corresponents  al ple ordinari de 27 de setembre de  2017. 
2. Aprovació definitiva pla d’usos de can Luna.  
3. Aprovació de la revisió de preus del contracte  GSP neteja viària 
4. Aprovació Bases reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a les activitats econòmiques que fomentin l’ocupació estable al municipi de la 
Garriga. 

5. Aprovació Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al transport per la gent gran. 
6. Aprovació Expedient de baixa de drets exercicis tancats  
7. Aprovació Expedient d’establiment de preu públic per la venda de llibres editats per 

l’Ajuntament 
8. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat suplements de crèdit. 
9. Aprovació inicial modificació ordenances 2018 
10. Aprovació del Protocol d’abordatge de les violències masclistes de l’Ajuntament de la Garriga. 
11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al segon trimestre del 

2017 
12. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període mitjà de pagament 
global del RD 635/2014, corresponents al quart trimestre del 2016 

13. Donar compte informe de fiscalització 4/2017 Gestió recaptatòria Sindicatura de Comptes 
14. Donar compte línies fonamentals del pressupost exercici 2018 
15. Informes de l’alcaldia. 
16. Mocions 
17. Precs i preguntes  

 
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar a  la Secretaria de la 
Corporació. 
 
La Garriga 20 d’octubre de 2017    
 
Joaquim Rosell i López 
Secretari (e.f), 
 

DIA:  25 d’octubre  de 2017  

HORA: 19 hores  

LLOC: Sala de Plens 

SESSIÓ: Ordinària 
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