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

  
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió 113 corresponent al ple de 25 de juliol de 2018  
2. Despatx d’ofici. Expedient 7897/2018 
3. Aprovació de la primera Addenda del Conveni de prestació conjunta del servei de taxis 

entre diversos municipis. Expedient núm.473/2018 

4. Aprovació de l’increment del 0,25% de les retribucions del personal de l’ajuntament i 
de l’OAMC. Expedient núm. 7113/2018 

5. Aprovació de l’increment del 0,25% de les retribucions i de les dietes dels membres 
electes. Expedient núm. 7121/2018 

6. Aprovació de la modificació puntual  de la Relació de Llocs de Treball. Expedient 

7570/2018 
7. Aprovació de la modificació del contracte del servei públic de recollida i transport 

d'escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga per ampliació del 
servei de recollida de voluminosos. Expedient núm. 6994/2018 

8. Aprovació de la modificació pressupostària 2018.04 en la modalitat de transferències de 
crèdit de l'OAMC. Expedient núm. 5578/2018 

9. Aprovació de la modificació pressupostària 2018.26 en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. Expedient núm. 6906/2018 

10. Donar compte dels informes de la Tresoreria municipal relatius al compliment de la llei 
de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors, en 
aplicació de la llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials i del reial decret 635/2014, a 30 de juny 
de 2018, respectivament. Expedient núm. 6952/2018 

11. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost vigent corresponent al 2n trimestre 
del 2018. Expedient núm. 7013/2018 

12. Donar compte del decret d'alcaldia de data 2 d'agost de 2018 d'aprovació del contracte 
d'obres per tramitació d'emergència: arranjament del clavegueram del carrer Carrerada 
(entre pg. 11 de setembre i Joan Martí). Expedient núm. 1912/2018 

13. Informes de alcaldia 
14. Moció que presenten els grups municipals  del  PDECAT, CUP-PA, I SI-Solidaritat i  

Acord+ERC-AM per  dedicar un espai públic al referèndum de l’u d’octubre. 
15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA per a l'aplicació del reglament de 

bones pràctiques per a la contractació d'artistes. 
16.  Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de condemna de tota la violència a 

Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania. 

DIA:  26 de setembre de 2018  

HORA: 19 hores  

LLOC: Sala de Plens 

SESSIÓ: Ordinària 
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17.  Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans demanant la reprovació i la seva 

dimissió arran d'unes declaracions del tercer tinent d'alcalde senyor Jordi Calatrava 
Adell en les que recolza que Ciutadans és el nou partit nazi. 

18.  Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per la creació d'una ordenança 
municipal que reguli la circulació a la Garriga dels vehicles de mobilitat personal 

19.  Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per prevenir l'efecte de la 
implantació i expansió de la vespa asiàtica (vespa velutina) al terme municipal de la 
Garriga. 

20. 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 21 de setembre de 2018    
El secretari, 
Carles Casellas i Ayén  
 


