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 s’ha convocat sessió ordinària del Ple de la corporació, que es farà a
l’auditori de Can Quintana el proper dia 14 de març de 2019, a les 20 hores, en primera
convocatòria, i el dia 16 de març de 2019, 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 del 4 d’abril de 2019.
2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les seccions de la
circumscripció de Torroella de Montgrí per a les eleccions municipals
i al Parlament Europeu, del 26 de maig de 2019. Exp. L119.1-1/2018.
(Secretaria).
3. Aprovar inicialment el reglament de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exp. A123.1-7/2018.
(Participació ciutadana).
4. Aprovar la modificació de l’Inventari Municipal de Béns a 31 de
desembre de 2018. Exp. F105.2-1/2019. (Serveis generals).
5. Aprovar provisionalment la «Modificació puntual de l’article 9 de la
normativa del Pla especial municipal PEM-2 del carrer Illes de
l’Estartit». Exp. H105.1-3/2015. (Urbanisme).
6. Verificar el text refós de la «Modificació puntual de la fitxa número 67
del Pla Especial del catàleg de masies i cases de pagès en sòl no
urbanitzable». H105.1-1/2018. (Urbanisme).
7. Aprovar inicialment el «Pla d’inspecció d’activitats 2019-2020». Exp.
B111.1-2/2018. (Territori i Sostenibilitat).
8. Ratificar la dissolució del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les comarques de Girona (CILMA). Exp. J128.1-1/2015.
(Medi ambient).
9. Aprovar les conclusions de la diagnosi i les línies estratègiques del
«Pla pilot municipal de salut, benestar i desenvolupament sostenible
de Torroella de Montgrí i l’Estartit». Exp. N102.1-11/2018. (Salut).
10. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 1741/2019, de 17 d’abril, pel
qual es concerta l’operació de crèdit a llarg termini per finançar
inversions de l’exercici de 2019, per un import de 1.200.000 €. Exp.
G148.1-1/2019. (Serveis econòmics).

11. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment de la llei
15/2010, del 5 de juliol, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, corresponent al
primer trimestre de 2019. Exp. C105.3-14/2019. (Serveis econòmics).
12. Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) a proveïdors del
sector de les administracions públiques de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí, del primer trimestre de 2019. Exp. C105.3-13/2019.
(Serveis econòmics).
13. Donar compte dels pagament efectuats durant l’exercici 2019. Exp.
G106.1-1/2019. (Serveis econòmics).
14. Donar compte de la «Memòria del Servei municipal d’habitatge.
Torroella de Montgrí-L’Estartit, anualitat 2018». Exp. B110.1-8/2019.
(Habitatge).
15. Donar compte del nomenament, per màxim urgència, de la Sra G. C.
V., en la categoria d’auxiliar d’administració general, en règim de
funcionària interina. Exp. D108.1-9/2019. (Recursos Humans).
16. Moció del grup municipal CUP-PA, en suport a la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) Universitats per la rebaixa dels preus universitaris a
Catalunya. Exp. A120.1-3/2019. (Secretaria).
17. Assumptes urgents.
B) Part de control
18. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades
del núm. 1198 al núm. 1725, corresponents al període comprès entre
el 16 de març de 2019 i el 15 d’abril de 2019.
19. 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, 25 d’abril de 2019
L’alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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