Àrea d’Alcaldia
Secretaria
LCF/magb
SESSIÓ NÚM.
03/2021

Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret
número 2021/94 del dia 18 de FEBRER de 2021, 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 25 de febrer 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, de forma telemàtica, el dia 25 de febrer 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.
7.

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, d’aprovació de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 04/2021
Donar compte PMP, execució pressupostaria i morositat 4t. 2020
Aprovació si s’escau, adhesió a la xarxa Local SITMUN - Girona
Aprovació si s’escau, document de treball per d’ordenació de la numeració
municipal.
Aprovació si s’escau, adhesió al pacte d’Alcaldes pel CILMA i l’Energia Sostenible
Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels
termes municipals de Castelló d’Empúries i Roses
Aprovació si s’escau, conveni amb el Consorci de les Vies Verdes per a la millora
del camí natural de la Muga
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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.
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