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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

25 de febrer de 2016 

16:30 

Extraordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 

 
 

DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de creació de les diferents àrees en les 
que s'estructura l'organització. 

 

2. Donar   compte   del   Decret   de   l'Alcaldia   de   delegació   de   competències 
genèriques i específiques. 

 

3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de signatura de l'Alcalde- 
President. 

 

4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de la composició de la  Junta de Govern 
Local i les seves funcions. 

 

5. Donar  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  la  designació  dels  Tinents/es 
d'Alcalde. 

 

6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de modificació del Decret de l'Alcaldia 
número 2016001823 de data 11 de febrer de 2016 referent a les delegacions 
de signatures de l'Alcalde-President. 

 

7. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de modificació del Decret de l'Alcaldia 
de  data  11  de  juny  de  2016  de  creació  de  les  diferents  àrees  en  que 
s'estructura l'organització. 

 

8. Donar  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  revocació  de  les  delegacions 
efectuades per Decret de l'Alcaldia número 2016001819 de data 11 de febrer 
de 2016 de delegació de competències genèriques i específiques. 

 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 

9. Aprovar   inicialment,   si   s'escau,   la   modificació   del   Reglament   Orgànic 
Municipal. 

 

10. Aprovar, si s'escau, el canvi d'horari de la celebració de les sessions plenàries. 
 

11. Aprovar,  si  s'escau,  les  retribucions  i  indemnitzacions  dels  regidors  de  la 
corporació. 

 

12. Aprovar, si s'escau, el nomenament del personal eventual. 
 

13. Aprovar,  si  s'escau,  el  nomenament  dels  representants  municipals,  en  les 
diferents  institucions  i  organismes  públics  on  es  preceptiva  la  representació 
municipal. 

 

14. Aprovar, si s'escau, la delegació de competències del Ple a favor de la Junta 
de Govern Local. 



Exp.: 2016003860 - C. 06.025.072 

 
 

15. Aprovar, si s'escau, la creació de la Comissió Informativa de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 

 
 

Girona, 24 de febrer de 2016 


