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-Museu de la Mediterrània el proper
dia 1 d’agost de 2019, a les 20.00 hores, en primera convocatòria, i el dia 3 d’agost 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 ordinària del 11 de juliol de 2019.
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2018. Exp. G109.1-1/2019
(Serveis econòmics).
3. Aprovació de la Modificació de crèdit 4/2019 de Transferència de crèdit de
diferent àrea de despesa. Exp. G104.1-1/2019 (Serveis econòmics).
4. Aprovació de la concessió de les «Medalles del Montgrí» de l’any 2019. Exp.
P.114.2-3/2019 (Cultura).
5. Donar compte del nomenament de la Sra. D. P. P., en la categoria d’auxiliar
d’administració general amb idiomes, en règim laboral temporal, amb
contracte eventual per circumstàncies de la producció. Exp. D108.1-12/2019
(Recursos humans).
6. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal L’EST-TE per impulsar
la dinamització del futur Espai Medes situat al Port de l’Estartit. Exp. A120.14/2019 (Secretaria).
7. Assumptes urgents

B) Part de control:
8. Donar compte dels decrets d’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
2682 al núm. 3124, corresponents al període comprès entre el 14 de juny de
2019 al 15 de juliol de 2019.
9. 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, 29 de juliol de 2019

L’alcalde,
Jordi Colomí i Massanas
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