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ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE
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 24
d’octubre de 2018 a les 19:00 hores, per a treballar els següent assumptes:
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DIA: 24 d’octubre de 2018

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aprovació de l'acta de la sessió 114 corresponent al ple de 26 de setembre de 2018
Despatx d’ofici.
Restar assabentat del canvi de portaveu del grup municipal d'Acord ERC-AM.
Restar assabentat del canvi de representant del grup municipal d'Acord ERC-AM a la
Comissió Informativa, Comissió Especial de Comptes i Mesa de Negociació.
Restar assabentats de la resolució d'alcaldia número 1503/2018 de 11 d'octubre de canvis
en la composició de la Junta de Govern Local.
Restar assabentat de la resolució d'alcaldia 1502/2018 de canvis en el nomenament dels
Tinents d'Alcalde.
Restar assabentat de la resolució d'alcaldia número 1501/2018 de data 11 d'octubre de
canvis en les delegacions dels regidors.
Aprovació del calendari de sessions plenàries per l'exercici 2019.
Aprovació de la modificació de la dedicació i retribucions càrrecs electes.
Aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació celebrada el dia 11/07/2018 en
relació a l'adopció d'un paquet de mesures per millorar les condicions de treball dels
empleats i empleades de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans
de Comunicació fins a l'aprovació i aplicació de la Relació de Llocs de Treball.
Aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal en el Ple d'octubre de 2018.
Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball en el Ple d'Octubre de 2018.
Verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació
per a la definició de paràmetres de la subzona A3.1.
Aprovació d'expedient de modificació pressupostària núm. 2018.30 en la modalitat de
crèdits extraordinaris.
Aprovació d'expedient núm. 2018.31 en la modalitat de suplements de crèdit.
Aprovació inicial d'un nou preu públic per a la venda del llibre "Guia del Modernisme
d'Estiueig a la Garriga", i delegació en la Junta de Govern local de la competència per a
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²21721Q493O1V4W3L14B7v»
Codi de
²21721Q493O1V4W3L14B7v»
verificació
21721Q493O1V4W3L14B7
Procediment 1032 Sessions del Ple
Expedient núm. 8819/2018

17.
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18.

19.
20.
21.
22.
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l'establiment de nous preus públics relatius a la venda de llibres editats per l'ajuntament.
Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals corresponent a l'exercici
econòmic del 2019.
Donar compte de la resolució d'Alcaldia-Presidència relativa a l'aprovació de les línies
fonamentals del pressupost corresponent a l'exercici 2019.
Informes de alcaldia
Mocions
Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de suport als pressupostos generals de
l’Estat pel 2019.
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans instant a la implicació de les diferents
administracions titulars de les infraestructures viàries que passen i/o comuniquen la Garriga,
amb el seu arranjament.
Moció que presenta el grup municipal d’Acord+ERC-AM per demanar la festivitat del
primer d’octubre.
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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