Àrea d’Alcaldia
Secretaria
LCF/magb

Sessió núm. 04/20
Pel seu general coneixement, i de conformitat amb el que disposa l’article 229 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, s’anuncia que l’Alcalde de Castelló
d’Empúries, el dia 9 de JUNY de 2020 ha dictat el decret núm. 2020/267 que diu:
Amb la finalitat de convocar sessió extraordinària de caràcter urgent del Ple d'aquest
Ajuntament per adoptar acords relacionats amb la pandèmia de la COVID-19, per al dia
11 de juny de 2020, i a fixar els assumptes a tractar en l'ordre del dia.
Vista la Resolució d’Alcaldia número 2020/221 de data 18 de maig de 2020, per la que
es fixa la celebració telemàtica de les sessions de Ple de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries mentre es mantingui la situació de pandèmia generada per la COVID-19, i
de conformitat amb el que estableix en l'article 79 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986,de 28 de novembre, RESOLC
PRIMER. Convocar sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, el dia 11 de juny de 2020, a les vuit del vespre. La urgència deriva de
la necessitat d’adoptar mesures derivades de la pandèmia provocada per la COVID-19.
SEGON. Fixar que la sessió del Ple municipal es dugui a terme de forma telemàtica,
seguint les determinacions de la Resolució d’Alcaldia número 2020/221 de 18 de maig
de 2020.
TERCER. Que la Secretària accidental dugui a terme els tràmits legals oportuns per a
la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.
QUART. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

Salvi Güell i Bohigas
Alcalde
Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica
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1. Pronunciament del Ple, si s’escau, de la urgència de la sessió
2. Aprovació provisional si s’escau, modificació ordenances fiscals exercici 2020
3. Aprovació inicial si s’escau, exp. de modificació de crèdit per suplement i crèdit
extraordinari núm. 07/20.
4. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució per la reducció del 20% de les
assignacions econòmiques als càrrecs electes.
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