
 
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 27 de juny 
de 2018 a les 19:00 hores, per a treballar els següent assumptes: 

  
ORDRE DEL DIA 
 
1.-Aprovació de l'acta de la sessió 111 corresponent al ple de 30 de maig de 2018.- 
2.- Despatx d’ofici.- 
3.- Aprovació de la Xifra del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2018. - 
4.- Aprovació de l’autorització de compatibilitat de personal funcionari S.O.L.- 
5.- Aprovació de la revisió de preus del contracte de servei públic de neteja viaria , període 
d’abril de  2018 a abril 2019.- 
6.- Aprovació de la segona pròrroga del contracte de gestió de servei públic de l’escola bressol 
municipal.-  
7.- Aprovació de la modificació del contracte de serveis de neteja de les dependències 
municipals.-  
8.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2018.21. modalitat crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit.-  
9.- Adhesió a la declaració institucional  del dia 28 de juny, "Dia per l'Alliberament de 

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per uns municipis orgullosos dels seus 

colors", de la Diputació de Barcelona.-  
10.- Declaració institucional sobre la situació processal de “la Manada”.- 
11.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA per a la utilització pública de les 
aigües termals al municipi.- 
12.- Moció que presenta el grup municipal de C's per a la implantació d'un Pla Local d'Inclusió 
Social (PLIS).- 
13.- Moció que presenta el grup municipal d'Acord+ERC-AM en defensa de les lleis de 
protecció del dret de l'habitatge aprovades pel Parlament de Catalunya.- 
14.- 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 a 22 de juny de 2018    
El secretari(e.f), 
Joaquim Rosell i López 
 

DIA:  27 de juny  de 2018  

HORA: 19 hores  

LLOC: Sala de Plens 

SESSIÓ: Ordinària 


