
 

 
 

Àrea d’Alcaldia 
Secretaria 
LCF/magb 

 
 

 

Sessió núm. 09/20 
 
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 23 de DESEMBRE de 2020 ha dictat el decret que diu: 
 
Amb la finalitat de procedir a convocar sessió extraordinària de caràcter urgent del Ple 
d'aquest Ajuntament per adoptar acord sobre Aprovació definitiva de les Ordenances 
Fiscals per a l’exercici 2021, per al dia 28 de desembre de 2020, i a fixar els assumptes 
a tractar en l'ordre del dia, de conformitat amb allò que s'ha fixat 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, 
 
Vist el que disposa la Resolució d’Alcaldia núm. 2020/601, per la que s’estableix la 
celebració telemàtica de les reunions dels òrgans col·legiats, R E S O L C: 
 
PRIMER.- Convocar sessió extraordinària urgent del Ple el dia 28 de desembre de 
2020, a dos quarts de nou del vespre. La urgència deriva del fet de que les OOFF 
han d’estar aprovades per l’Ajuntament abans que finalitzi l’any per poder entrar en 
vigor a partir del dia 1 de gener de l’any següent, en cas contrari, caldrà prorrogar les 
vigents sense que es puguin aplicar les mesures derivades de la situació actual de 
pandèmia, amb les bonificacions que s’hi ha inclòs 
 
SEGON.- Que la Secretària 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 
 
1.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió.- 
2.- Aprovació definitiva si s’escau, modificacions ordenances fiscals exercici 2021.- 
 
 
 
 
 
Salvi Güell i Bohigas 
Alcalde 
 
Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica 
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