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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
PROPOSTES.
Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
1. Expedient 2019016709. Ratificació de l'acord de dissolució del Consell d'Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
2. Expedient 2018032296. Pròrroga de la cessió d'ús a la Fundació SER.GI de l'ús d'un
local situat al c/ Joan Reglà / Plaça Lluís Companys, número 12 - Edifici cent Llars
3. Expedient 2018030793. Modificació de diversos articles de l'Acord/Conveni de
Condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona.
4. Expedient 2019017844. APROVACIO DE LES MODIFICACIONS DE LA RLT I
VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA RLT
5. Expedient 2019018066. Modificació pressupostària : crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió extraordinària pel proper dia 3 de
maig de 2019 a les 11:30 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
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