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Procediment 1032 Sessions del Ple
Expedient núm. 1558/2017

Document 32939/2017

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Conforme al disposat en l'article 98.c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
HORA: 19 hores
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i del Règim Local de
LLOC: Sala de Plens
Catalunya i 81 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
SESSIÓ: Ordinària
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 20 de
desembre de 2017 a les 19:00 hores, per a treballar els següent assumptes:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

DIA: 20 de desembre de 2017

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes núm. 104 i 105 corresponents al ple extraordinari i ordinari de
22 de novembre de 2017
2. Despatx d’ofici (caràcter extraordinari)
3. Aprovació del calendari de sessions plenàries per a l’exercici 2018
4. Aprovació de la modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
a ajuts de llibres i material escolar pels alumnes d'educació infantil, primària i
secundària dels centres d'ensenyament públic privat concertat de la Garriga.
5. Denúncia conveni administratiu de col·laboració amb l’empresa SOREA per a la
liquidació i el cobrament amb voluntària de les quotes relatives a la taxa municipal de
clavegueram .
6. Aprovació de l’expedient del pressupost municipal general corresponent a l’exercici
2018 i la plantilla de personal.
7. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
8. Informes de l’alcaldia
9. Mocions
10. Precs i preguntes
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar a la
Secretaria de la Corporació.
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