Àrea d’Alcaldia
Secretaria
LCF/magb
SESSIÓ NÚM.
08/2020

Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret
número 2020/661 del dia 19 de NOVEMBRE de 2020, que copiat diu:
Vista la relació d'expedients conclusos i amb la finalitat de convocar sessió ordinària del
Ple d'aquest Ajuntament, per al dia 26 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de
forma telemàtica, el dia 26 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
11.
12.
13.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 516 del dia 14 de
setembre de 2020, fins a la número 652 del dia 13 de novembre de 2020
Donar compte de la tramesa corresponent al cost efectiu dels serveis de l’exercici
2019
Donar compte del resultats de la votació final del Pressupost participatiu
Aprovació inicial si s’escau, exp. Modificació de crèdits per suplement i habilitació
núm. 15/20
Aprovació si s’escau, atorgament subvenció a l’Associació PROGAT AMPURIA
Aprovació si s’escau, revisió de preus del contracte de l’empresa CENET 06 SA
Aprovació si s’escau, designar denominació de “Carreró de la Casa Gran” al
carrer situat a un dels laterals de l’anomenada La Casa Gran
Aprovació si s’escau, designar denominació de cinc carrers del sector Gran
Reserva
Aprovació si s’escau, Bases especifiques reguladores de les subvencions per a
entitats esportives que promocionin les categories inferiors i participin en
competicions esportives federades
Aprovació si s’escau, Pla Estratègic del desenvolupament econòmic local i
l’ocupació a l’Alt Empordà 2020-2025
Aprovació si s’escau, adhesió a la Plataforma de comerç local de la Diputació de
Girona
Aprovació inicial si s’escau, plantilla, Pressupost General de la Corporació i les
Bases d’Execució del Pressupost exercici 2021
Aprovació si s’escau, moció de recolzament al gremi de bars, restauració i
centres d’estètica del municipi, davant les mesures adoptades pel govern de la
Generalitat i de creació d’ajuts econòmics per aquests sectors
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14.
15.

Aprovació si s’escau, assumptes urgents
Precs i preguntes

La present convocatòria i ordre del dia es notificarà a tots els membres de la Corporació
i s’inserirà en el tauler d’edictes de la Corporació.
Salvi Güell i Bohigas
Alcalde
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Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica
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