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 7 de juny 2018, a les 20 hores, en primera
convocatòria, i el dia 9 de juny de 2018, 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. 7/2018, de 3 de maig, i l’acta de la
sessió núm. 8/2018, de 31 de maig.
2. Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local. Exp. G107.1-2/18 (Serveis
Econòmics).
3. Aprovar la divisió horitzontal del nou edifici executat d’acord amb el projecte d’obra
ordinària de construcció d’una nova llar d’infants de l’Estartit, i acordar la cessió de
l’Entitat n.1 destinada a Llar d’infants a l’EMD de l’Estartit. Exp. F106.1-1/18
(Secretaria).
4. Aprovar el protocol de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat
econòmica entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Sorea SAU. Exp.
E112.1.20/18 (Urbanisme).
5. Donar compte de l’aprovació inicial del Projecte executiu de l’edifici del moll central
com Espai Illes Medes del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Exp.
H122.1-3 /18 (Secretaria).
6. Donar compte de l’estat de tramitació de l’expedient per a l’execució del Projecte
per a la construcció del nou camp municipal d’esports. Exp. H120.1-3/17
(Secretaria).
7. Donar compte de l’estat de licitació del procediment de contractació per a les obres
d’execució del nou pavelló poliesportiu (fase 1). Exp. E117.4-1/18 (Secretaria).
8. Donar compte de la carta que ens han fet arribar des de la Delegació del Govern a
Catalunya, del delegat del Govern, Sr. Josep Enric Millo i Rocher. Exp. C105.314/18 (Secretaria).
9. Aprovar la moció per a la protecció del corall vermell al litoral català. Exp. A120.17/18 (Secretaria).
10. Assumptes urgents.

B) Part de control
11. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
945 al núm. 1237, corresponents al període comprès entre el 16 d’abril de 2018 i el
15 de maig de 2018.
12. 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, 4 de juny de 2018
L’alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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