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Document 5461/2018

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 31 de
gener 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: 31 de gener de 2018

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta núm. 106 corresponents al ple extraordinari i ordinari de 20 de
desembre de 2018 1558/2017
2. Aprovació de la creació d’una comissió política de seguiment dels acords
municipals.415/2018
3. Aprovació de la modificació referent a la classificació del Consell Escolar Municipal i
el Consell de Cooperació com a òrgans interns 384/2018
4. Aprovació de la modificació de l’acord d’aprovació de l’increment de l’1% de les
retribucions, dietes per assistències i indemnitzacions dels membres electes de
l’ajuntament de la Garriga 416/2018
5. Aprovació de la Verificació del text refós del PEU núm. 1. “La Doma” 1137/2017
6. Aprovació de la modificació puntual del PGO per definició de paràmetres a la subzona
A3.1. “Can Terrers”1794/2017
7. Aprovació del preu públic i del Curs de Clown i animació de festes infantils 377/2018
8. Aprovació la modificació de l’ordenança general de subvencions núm. G22 404/2018
9. Donar compte de les notes de reparaments exercici 2017 421/2018
10. Donar compte de la pròrroga del pressupost 2017 1869/2017
11. Informes de l’alcaldia
12. Mocions
13. Precs i preguntes 492/2018
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia es pot consultar a la
Secretaria de la Corporació.
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