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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2022015868

Primer.- Atès el que disposen els articles 69 a 73 del Reglament Orgànic Municipal en
quan a periodicitat, convocatòria i ordre del dia de les sessions del Ple.
Segon.- Atès el disposat a l'acord pres pel Ple de la Corporació municipal en sessió de data
9 de juliol de 2019 en quan al dia i hora de celebració de les sessions plenàries.
Tercer.- Atès el disposat a l'art. 46.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local,
inclòs dins del Títol V Capítol Primer, en quan a la possibilitat de celebració de les sessions
dels òrgans col·legiats municipals per mitjans electrònics i telemàtics quan concorrin
circumstàncies excepcionals.
Vist els anteriors antecedents,
DECRETO
Primer.- Convocar la sessió plenària extraordinària que se celebrarà el dia 27 de juny de
2022 a les 19:30 hores i fixar el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
PROPOSTES.
Comissió Informativa d'Alcaldia
1. Expedient 2021048538. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació
del pagament a l'empresa MONTCAU PRODUCCIONS, SL com a conseqüència de la
revisió d'ofici del contracte verbal.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2021048538
Comissió Informativa de Territori
2. Expedient 2022018093. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 81
Industrial Avellaneda.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022018093
3. Expedient 2022016772. Aprovació del conveni de delegació de competències entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció
orgànica dels residus municipals de Girona a la planta de compostatge del CTR de l'Alt
Empordà
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022016772
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
4. Expedient 2021021449. Primera pròrroga del contracte 2019.03 - D1 de l'Acord marc de
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp
2019.03)
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2021021449
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De l'esmentada comunicació es deixarà constància a l'expedient de la sessió.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 20 de juny de 2022
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 16
de juliol de 2021.
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