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 de 31 de gener de 2019.
2. Ratificar la participació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en l’acte de
signatura del «Pacte contra la segregació escolar», impulsada pel Síndic de
Greuges de Catalunya. Exp. P102.1-1/2019. (Educació).
3. Aprovar el nou redactat de l’article 37 in fine del Conveni/Acord de les
condicions de treball del personal laboral i funcionari. Exp. D147.1-1/2019.
(Secretaria).
4. Aprovar l’increment del 2,25% de les retribucions del personal de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí, d’acord amb el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en
l’àmbit del sector públic. Exp. D129.1-5/2019. (Secretaria).
5. Aprovar el canvi de numeració de dues finques a la carretera de Torroella. Exp.
I103.1-1/2018. (Territori i Sostenibilitat).
6. Aprovar la modificació dels articles 8, 27 i 28 del Estatut del Consorci de les
Vies Verdes de Girona, al qual es va adherir l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, l’any 2015. Exp. C105.6-9/2018. (Promoció del Territori).
7. Donar compte de la memòria de la Policia Local de Torroella de Montgrí, de
l’any 2018. Exp. B110.1-5/2019. (Policia Local).
8. Donar compte de la «Memòria dels Serveis Públics d’escombraries, de neteja
viària, de platges i de clavegueram», de l’any 2018. Exp. B110.1-4/2019.
(Territori i Sostenibilitat).
9. Donar compte de la «Memòria ADF Montgrí 2018». Exp. G149.1-1/2018.
(Territori i Sostenibilitat).
10. Donar compte de la «Memòria 2018» de la Biblioteca Pere Blasi de Torroella de
Montgrí i la Biblioteca Municipal de l’Estartit. Exp. B110.1-2/2019. (Biblioteca).
11. Donar compte de la sentència núm. 30/2019 del Jutjat Contenciós-Administratiu
núm. 3 de Girona, en el marc del recurs contenciós-administratiu núm.
179/2018, interposat per I.G.T., contra el decret 1000/2018 d’aquest ajuntament.
Exp. E106.1-10/2018. (Secretaria).

12. Donar compte de la sentència núm. 746/2018 del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el marc del recurs contenciós-administratiu núm. 161/2013,
interposat per aquest ajuntament, contra la resolució del conseller de Territori i
la Sostenibilitat, que desestimava el requeriment previ formulat en relació amb
la resolució del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 21 de
febrer de 2013, per la qual s’aprovava la delimitació de la trama urbana
consolidada de Torroella de Montgrí. Exp. E106.1-1/2013. (Secretaria).
13.

Assumptes urgents.

B) Part de control
14. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del
núm. 142 al núm. 690, corresponents al període comprès entre el 16 de gener
de 2019 i el 15 de febrer de 2019.
15. 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, 11 de març de 2019
L’alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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