
 
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 26 de juliol de 2017 a les 19:00 hores, per a treballar els següent assumptes: 
  

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació  de les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i extraordinari 

de 12 de juliol  de  2017 
2. Despatx d’ofici  
3. Aprovació de la proposta de designació del jutge/essa de pau suplent 
4. Aprovació de la  xifra del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017 
5. Aprovació de l’autorització de compatibilitat de personal municipal laboral; Professora de 

l’EMAD (grup A-1) 
6. Aprovació de la inadmissió a tràmit  del recurs de reposició interposat per PISAN contra la 

declaració de lesivitat del conveni i l’acord de rescat del cementiri nou 
7. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic núm. 1 (c/Doma-Vil.la Luanik) 
8. Verificació del Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm. 33  “Plaça de la Pau/Satèl· lits” 
9. Aprovació de l’acord d’increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics de 

l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació 
10. Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions, dietes per assistències i indemnitzacions 

dels membres electes de l’Ajuntament de la Garriga 
11. Aprovació de l’acord de complementació  de les baixes per  IT dels  membres electes 
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit (1% retribucions personal ajuntament)   
13. Aprovació de les “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions  en règim de 

concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga.” 
14. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels preus públics 

pels serveis de l’Escola Municipal de Música 
15. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels preus públics 

pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
16. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics 

pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 
17. Informes de l’alcaldia  
18. Mocions 
19. 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 21 de juliol de 2017    
 
Joaquim Rosell i López 
Secretari (e.f), 
 

DIA:  26 de juliol  de 2017  

HORA: 19 hores  

LLOC: Sala de Plens 

SESSIÓ: Ordinària 
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