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 extraordinària del Ple de la
corporació, que es farà a l’auditori de Can Quintana-Museu de la Mediterrània el proper
dia 27 de juny de 2019, a les 20.00 hores, en primera convocatòria, i el dia 29 de juny
de 2019, a la mateixa hora, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Presa de raó de la constitució dels grups polítics municipals.
2. Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.
3. Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
4. Aprovar la creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
5. Aprovar la composició de la Comissió Especial de Comptes.
6. Aprovar la creació i composició de la Junta de Portaveus.
7. Aprovar la creació i composició de la Comissió de Regidories Delegades.
8. Aprovar els nomenaments de representants de la corporació en òrgans
col·legiats que són de la competència del Ple municipal.
9. Aprovar la delegació de competències del Ple municipal a l’Alcaldia i a la Junta
de Govern Local.
10. Aprovar el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions
dels membres de la corporació.
11. Donar compte el decret d’alcaldia 2697/2019, respecte als nomenaments dels
membres de la Junta de Govern Local.
12. Donar compte el decret d’alcaldia 2696/2019, respecte als nomenaments de
tinents d’alcalde.
13. Donar compte el decret 2695/2019, respecte les delegacions de l’Alcaldia a Junta
de Govern Local.
14. Donar compte el decret 2691/2019, respecte les delegacions de l’Alcaldia als
regidors.
15. Donar a compte del decret 2693/2019, respecte el nomenament de membres de
la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de Can Quintana-Museu de la
Mediterrània.

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, 21 de juny de 2019

Secretari,
Pere Serrano Martín
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