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 4 de maig 2017, a les 20
hores, en primera convocatòria, i el dia 6 de maig 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. 4/2017, de 6 d’abril.
2. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal T12 - Taxa per
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Exp. A131.1-3/2017 (Serveis Econòmics).
3. Aprovar la modificació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i
la salut ambiental dels animals. Exp. A131.1-1/16 (Secretaria).
4. Donar compte del Decret núm. 682/2017, de 5 d’abril, de delegació de la potestat
sancionadora i de la revisió dels actes administratius emesos per infraccions a
l’Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i la salut ambiental dels
animals a la Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc), així com de l’acceptació
per part d’aquesta. Exp. E112.1-15/17 (Secretaria).
5. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa de la zona de
protecció agrícola del Pla general d’ordenació de Torroella de Montgrí. Exp.
H102.2-1/17 (Secretaria).
6. Acceptar la cessió voluntària dels sòls corresponents als vials i espais lliures del
Polígon A de la UA 1Pa “Mas Pinell”. Exp. F102.3-2/17 (Secretaria).
7. Aprovar la moció presentada pel grup municipal CUP-PA per instar l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí a assentar uns criteris que regulin els minuts de silenci
institucionals. Exp. A120.1-3/17 (Secretaria).
8. Aprovar la moció presentada pel grup municipal PDeCAT per la recuperació i ús
social dels equipaments del Ministerio de Defensa. Exp. A120.1-4/17 (Secretaria).
9. Assumptes urgents.
B) Part de control
10. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
495 al núm. 741, corresponents al període comprès entre el 16 de març de 2017 i
el 15 d’abril 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.
El secretari
Pere Serrano i Martín
Torroella de Montgrí, 28 d’abril de 2017
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