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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
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 25 de
juliol de 2018 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: 25 de juliol de 2018

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent al ple ordinari de 27 de juny de
2018.
2. Despatx d’ofici . Expedient 6223/2018
3. Adjudicació de la concessió administrativa mitjançant d' ús privatiu del bar del teatre de
la Garriga, el Patronat. Expedient 1822/2018.
4. Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per la licitació del servei de gestió de les zones
d'aparcament regulat del municipi de la Garriga. Expedient 5693/2018.
5. Aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal en el Ple de juliol. Expedient
4471/2018
6. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'any 2018. Expedient
4470/2018.
7. Autorització de compatibilitat de personal municipal per a l'exercici d'activitat
professional, sol·licitada pel senyor RGG. Expedient 5913/2018.
8. Aprovació de l'acord de l'increment de les retribucions dels empleats públics de
l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.
Expedient 5992/2018
9. Aprovació de l'increment de l'1,5% de les retribucions, dietes per assistències i
indemnitzacions dels membres electes de l'Ajuntament de la Garriga. Expedient
6162/2018
10. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels
residus del Vallès Oriental. Expedient 5847/2018.
11. Aprovació de l'esmena de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de la Garriga i l'Ametlla del Vallès. Expedient 4152/2018.
12. Aprovar definitivament el segon text refós del Pla de millora urbana del Passatge Vil·la
Romana 71-73. Expedient 352/2017.
13. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions
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en règim de concurrència competitiva per a centres educatius (escoles i instituts) per a la
realització d'activitats o actuacions dins del programa dels Jocs escolars de l'Ajuntament
de la Garriga. Expedient 5951/2018.
Reconeixement extrajudicial de crèdits. Expedient núm. 2018.06. Expedient 5703/2018.
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T03, reguladora de la
taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les via públiques
municipals. Expedient 5926/2018.
Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici econòmic del 2017. Expedient
3605/2018.
Aprovació d'expedient de modificació pressupostària núm. 2018.24 en la modalitat de
crèdits extraordinaris. Expedient 6176/2018.
Modificació de les bases d'execució del pressupost 2018. Expedient 6175/2018.
Aprovació de la modificació de l'ordenança municipal no fiscal núm. P03, reguladora
dels preus públics per a serveis d'activitats físiques i esportives. Expedient 1271/2018.
Informes de l'alcaldia
Mocions
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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