Àrea d’Alcaldia
Secretaria
LCF/magb
SESSIÓ NÚM.
07/2020

Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret
número 2020/621 del dia 29 d’OCTUBRE de 2020, que copiat diu:
Vista la relació d'expedients conclusos i amb la finalitat de convocar sessió
extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament, per al dia 5 de novembre de 2020, i a
fixar els assumptes a tractar en l'ordre del dia, de conformitat amb el que disposa
l’article 82 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.
Vist així mateix, la Resolució d’Alcaldia del dia 20 d’octubre de 2020, per la qual
s’acorda, entre d’altres, la celebració telemàtica de les sessions del Ple municipal,
RESOLC:
PRIMER. Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, de forma telemàtica, el dia 5 de novembre de 2020, a les vuit del
vespre.
SEGON. Que la Secretària accidental dugui a terme els tràmits legals oportuns per a la
convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.
TERCER. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

Salvi Güell i Bohigas
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1.- Donar compte de l’informe control intern intervenció en base article 213, TR Llei
Hisendes Locals.2.- Donar compte de trameses PMP, execució pressupostaria i morositat, tercer
trimestre 2020.3.- Donar compte de l’exp. modificació de crèdits 12/2020 (03/20 Ecomuseu Farinera).4.- Ratificació si s’escau, aprovació definitiva modificació dels Estatuts del Consorci de
la Costa Brava.5.- Aprovació si s’escau, Compte General de l’exercici 2019.6.- Aprovació inicial si s’escau, modificació de crèdit per habilitació i suplement, núm.
14/20.7.- Aprovació provisional si s’escau, modificacions Ordenances Fiscals, exercici 2021.8.- Aprovació inicial si s’escau, modificació del Reglament Orgànic Municipal.9.- Aprovació si s’escau, addenda conveni marc programa finançament polítiques de
joventut amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.-
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