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 6 de juliol 2017, a les 20
hores, en primera convocatòria, i el dia 8 de juliol 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. 6/2017, d’1 de juny.
2.

Aprovar la proposta de nomenament dels jutges de pau titular i substitut/a del
municipi de Torroella de Montgrí. Exp. E129.1-1/17 (Secretaria).

3.

Aprovar inicialment la cessió de l’ús d’un local municipal situat a l’avinguda Lluís
Companys, 51, de Torroella de Montgrí, a l’Assemblea Local de Creu Roja de
Torroella de Montgrí. Exp. F113.2-1/17 (Secretaria).

4.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació
a l’àmbit del PEO4 i PEO9. Exp. H102.2-2/16 (Secretaria).

5.

Concedir el guardó de la Medalla del Montgrí de l’any 2017. Exp. P114.2-1/17
(Cultura).

6.

Donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Girona en el marc del recurs contenciós administratiu núm. 83/2016, interposat
per Iniciativas Turísticas SAU i Isla Roja SL contra l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, i ratificar el conveni de resolució extraprocessal de les controvèrsies
judicials existentes entre ambdues parts. Exp. E106.1-7/16 (Secretaria).

7.

Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el marc del recurs d’apel·lació núm. 143/2014, interposat pel Sr.
Lluís de las Cuevas Forns contra aquest Ajuntament i l’Entitat Urbanística de
Conservació “Estartit Residencial”. Exp. 969/12 (Secretaria).

8.

Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el marc del recurs d’apel·lació núm. 270/2014, interposat pel Sr.
Lluís de las Cuevas Forns contra l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Entitat
Urbanística de Conservació “Estartit Residencial”. Exp. 778/13 (Secretaria).

9.

Donar compte del decret dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona
en el marc del recurs contenciós administratiu núm. 244/2016, interposat per la
Sra. Isabel De Quadras Ferrés contra l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exp.
E106.1-13/16 (Secretaria).

10. Donar compte del decret dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona
en el marc del recurs contenciós administratiu núm. 126/2016, interposat pel Sr.

Mounir Talhaoui Imounachen contra l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exp.
E106.1-8/16 (Secretaria).
11. Donar compte del nomenament de personal per màxima urgència. Exp. D103.41/17 (Secretaria).
12. Assumptes urgents.
B) Part de control
13. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
973 al núm. 1260, corresponents al període comprès entre el 16 de maig de
2017 i el 15 de juny de 2017.
14. 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.
El secretari
Pere Serrano i Martín
Torroella de Montgrí, 3 de juliol de 2017
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