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Procediment 1032 Sessions del Ple
Expedient núm. 9714/2018

Document 106188/2018

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
HORA: 19 hores
Municipal i del Règim Local de Catalunya i
81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
LLOC: Sala de Plens
novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim
SESSIÓ: Ordinària
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 21 de novembre 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 21 de novembre de 2018

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió 115 corresponent al ple de 24 d’octubre de 2018.
2. Despatx d’ofici.
3. Inici de l’expedient i constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de
l’Ordenança del mercat no sedentari de la Garriga.
4. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
5. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga a l’Aliança Educació 360.
6. Adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones.
7. Aprovació de modificació pressupostària expedient núm. 35 en la modalitat de suplements de
crèdit.
8. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 3r trimestre 2018.
9. Donar compte morositat i període mitjà de pagament 3r trimestre 2018.
10. Donar compte dels costos efectius corresponents a l’exercici 2017.
11. Donar compte de l'acord de JGL de data 1 d' octubre de 2018, d'aprovació de l'inici de l'
expedient contradictori en relació als comptes de resultats anuals presentats per l'empresa que
gestiona l'Escola Bressol Municipal.(SUARA SERVEIS SCCL).
Informes de alcaldia
Mocions
12. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA-E en defensa del sistema sanitari i de
l’atenció primària de salut .
13. Moció presentada pels grups municipals del PDeCAT, Acord+ERC-AM, CUP-PA i SISolidaritat a favor de l'absolució dels presos polítics.
14. Moció presentada pels grups municipals del PDeCAT i Acord+ERC-AM, de suport a la
resolució del Parlament 92/XII.
Precs i preguntes.
15. Precs i preguntes.
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