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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019002628
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Vist el que disposa l'article 80 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1996, de 28 de novembre,
DECRETO
Primer.- Fixar el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decrets dictats.
Expedient 2017010018. Sentència núm. 194, de 23 de juliol de 2018.
Expedient 2014009193. Sentència núm. 842, de 16 de novembre de 2018.
Expedient 2017046811. Sentència núm. 374, de 10 de desembre de 2018.
Expedient 2018000820. Sentència núm . 336, de 14 de desembre de 2018.
Expedient 2016020849. Sentència núm. 1, de 7 de gener de 2019.
Expedient 2018022027. Interlocutòria núm. 2, de 8 de gener de 2019.
3. RATIFICACIONS
Expedient 2018035402. Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2019 relatiu a
aplicació de l'increment retributiu establert en el RD-llei 24/2018, de 21 de desembre,
pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector
públic.
PROPOSTES.
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
4. Expedient 2018030793. Aprovació del Pla de Racionalitzacio en materia de jubilació
anticipada
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
5. Expedient 2018043577. Incoar expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en
relació a les obres realitzades en l'edifici situat a la Plaça Jordi de Sant Jordi per a ús
de Centre Cívic.
PROPOSTES URGENTS.
MOCIONS.
6. Expedient 2019005589. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida de
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Girona per a definir de manera participada el nou equipament juvenil a l'esquerra del
Ter.
7. Expedient 2019005573. Moció que presenta el grup municipal de C's de rebuig de la
impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de
Setembre i Octubre de 2017.
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PART DE CONTROL.
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de
conformitat amb el que disposa l'article 42 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, des de la resolució número 2018017126 a la número
2019002243, des de 1 de gener de 2019 fins a 31 de gener de 2019.
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42
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, de data 4 de gener
de 2019 (ordinària), 11 de gener de 2019 (ordinària), 18 de gener de 2019 (ordinària), i
25 de gener de 2019 (ordinària).
- MOCIÓ DE CONTROL: Compareixença del primer tinent d'Alcalde de conformitat
amb l'article 93 del ROM als efectes de respondre les preguntes presentades pels
diferents grups municipals amb cinc dies d'antel·lació a la celebració de la sessió.
8. PRECS I PREGUNTES
Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel proper dia 11 de
febrer de 2019 a les 18:00 hores.
Tercer.- Disposar que des del moment de la present convocatòria i fins a la celebració
de la sessió els expedients corresponents als punts que integren l'ordre del dia podran
ser consultats pels regidors i regidores membres del Ple de la Corporació mitjançant
accés a la Porta del Treball – Expedients.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 5 de febrer de 2019
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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