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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 19 de
desembre 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: 19 de desembre de 2018

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió 116 corresponent al ple de 21 de novembre de 2018.
Expedient 9714/2018
2. Despatx d’ofici. Expedient 10562/2018
3. Aprovació de la resolució de l'expedient contradictori en relació als comptes de
resultats anuals presentats per l'empresa que gestiona l'Escola bressol Municipal
(SUARA SERVEIS SCCL). Exp. 28/2017
4. Autorització de compatibilitat del personal municipal per exercir una segona activitat
pública. Exp. 7586/2018
5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) Exp.
5890/2018.
6. Ratificació de l'acord del consell d'administració de l'OAMC d'aprovació de la
rectificació anual de l'inventari de béns, drets i obligacions. Exp. 1423 /2018.
7. Aprovació inicial de la modificació puntual de l’ordenança municipal núm. P04 “Preu
públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals” consistent en
l’establiment dels preus públics de la concessió administrativa del Bar dels Pinetons.
Exp. 10034/2018.
8. Aprovació del pressupost general municipal consolidat de l'Ajuntament de la Garriga
i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, per a l'exercici 2019,
juntament amb les corresponents plantilles de personal. Exp. 9909 /2018.
9. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament per
l’any 2019. Exp. 10452/2018
10. Aprovació de la modificació de la RLLT de l’OAMC per l’any 2019. Exp.
10459/2018
Informes de alcaldia.
11. Donar compte de la pròrroga del Pla igualtat. Aprovat JGL 10/12/18. Exp.
10251/2018
Mocions
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12. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA, amb l’adhesió d’Acord+ERCAM, per garantir el dret a vot de totes les persones residents al municipi. Exp.
10589/2018
Precs i preguntes. Exp. 10596/2018
13. Prec que presenta el grup municipal de C’s, sobre l'endarreriment en l'inici de les
obres del canvi de gespa del camp de futbol municipal. Exp. 10596/2018
14. Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP-PA per conèixer l’estat
urbanístic de la urbanització dels Tremolencs i mesures per millorar el seu
deteriorament.
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar a la
Secretaria de la Corporació.
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