EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, es fa públic que per ordre de l’alcalde s’ha convocat sessió ordinària del Ple de la
corporació, que es farà a l’auditori de Can Quintana el proper dia 3 d’agost 2017, a les 20
hores, en primera convocatòria, i el dia 5 d’agost de 2017, a la mateixa hora, en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 7/2017, de 6 de juliol.
2. Extinció del conveni regulador de la delegació de facultats de recaptació
d’ingressos de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit a favor de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exp. 703/11 (Secretaria).
3. Donar compte de l’execució pressupostària de l’Ajuntament del període de gener a
juliol de 2017. Exp. G106.1-1/17 (Serveis Econòmics).
4. Aprovar la proposta de les festes locals de Torroella de Montgrí i l’Estartit per a
l’any 2018. Exp. K103.1–1/17 (Secretaria).
5. Ratificar el contracte privat d’arrendament de l’edifici “Espai Medes” entre
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit i el Club Nàutic Estartit. Exp.
E126.1-10/17 (Secretaria).
6. Aprovar el Protocol per regular els minuts de silenci a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Exp. A132.1-1/17 (Secretaria).
7. Donar compte del nomenament de personal per màxima urgència. Exp. D103.41/17 (Secretaria).
8. Donar compte de l’Acord de la Taula del Ter. Exp. A120.1-6/17 (Secretaria).
9. Assumptes urgents.
B) Part de control
10. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
1261 al núm. 1650, corresponents al període comprès entre el 16 de juny de 2017
i el 15 de juliol de 2017.
11. Precs i preguntes.
De conformitat amb el que estableix l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, la sessió serà pública.
Torroella de Montgrí, 31 de juliol de 2017
El secretari
Pere Serrano i Martín
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