Àrea d’Alcaldia
Secretaria
LCF/magb
SESSIÓ NÚM.
02/2021

Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret
número 2021/43 del dia 21 de GENER de 2021, 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 28 de gener de 2021, 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 núm. 2020/601 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 28 de gener de 2021, 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.

SALVI GUELL I BOHIGAS

Signatura 1 de 1

22/01/2021 Alcalde

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 653 del dia 18 de
novembre de 2020, fins a la número 38 del dia 19 de gener de 2021
Donar compte de la tramesa del text refós de la concessió del front marítim de la
platja d’Empuriabrava
Donar compte del Pla Anual Control Financer 2021, Ajuntament de Castelló
d’Empúries i els seu ens dependents
Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l'Acta de partió, dels
termes municipals de Castelló d’Empúries i Fortià
Aprovació inicial si s’escau, modificació del Reglament de la Biblioteca Ramon
Bordas i Estragués
Aprovació si s’escau, concessió ús privatiu diferents espais del domini públic
municipal
Aprovació si s’escau, delegar al Consorci de les Vies Verdes la competència per la
licitació, execució i direcció de les obres necessàries del projecte de un nou tram
de carril bici a la zona de la rotonda de Castelló Nou
Aprovació si s’escau, atorgament premis Espiga i Timó d’Or 2021
Aprovació provisional si s’escau, imposició i ordenació contribucions especials
projecte noves voreres Aeroclub-Biblos
Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a
l’Associació El Tamariu per l’any 2021
Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a Creu
Roja, per l’any 2021
Aprovació si s’escau, proposta de Resolució per modificar els estatuts de la
societat CENET 06 SA
Aprovació si s’escau, proposta de Resolució per a l’adopció de mesures per
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14.
15.

millorar la seguretat al municipi
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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