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Sessió núm. 09/2021
Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret número
2021/668 del dia 27 de SETEMBRE 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 30 de SETEMBRE 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, i atesa la Resolució d’Alcaldia núm. 2021/659, del dia 20 de setembre de
2021, per la qual s’acorda el retorn de la celebració presencial del Ple municipal, RESOLC:
PRIMER. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que es
celebrarà a la sala de sessions de la Casa Consistorial el proper 30 de SETEMBRE de 2021 a
les VUIT DEL VESPRE, en primera convocatòria, i en cas de no existir el quòrum necessari, en
segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, a fi de resoldre els assumptes
relacionats a l’Ordre del dia.
SEGON. Que la Secretària general dugui a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria
i notificació dels membres de la Corporació.
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TERCER. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació si s’escau de les actes de les següents sessions:
 sessió núm. 08/20, ordinària del dia 26 de novembre de 2020
 sessió núm. 09/20, extraordinària i urgent del dia 28 de desembre de 2020
 sessió núm. 01/21, extraordinària i urgent del dia 20 de gener de 2021
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 474 del dia 19 de juliol de 2021,
fins a la número 654 del dia 17 de setembre de 2021
3. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL del dia 6 de setembre de 2021, aprovant l’expedient
de les Línies Fonamentals dels Pressupostos de les Entitats Locals per l’exercici 2022
4. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL del dia 7 de juny de 2021 i convocar la concessió
de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges buits que es posin a disposició de la borsa
d’habitatges de lloguer assequible
5. Aprovació si s’escau, proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Titular
6. Aprovació si s’escau, proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta
7. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes
municipals de Castelló d’Empúries i Vilamacolum
8. Aprovació si s’escau, Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries i dels ens - Ecomuseu Farinera - Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques”
- Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” - Castelló d’Empúries
2000, SA
9. Aprovació si s’escau establiment preu públic modalitat esportiva teles acrobàtiques.10.Aprovació s s’escau, increment retributiu 0,9% personal Ajuntament i els seus organismes
autònoms
11.Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per a prestar
serveis d’atenció educativa complementària en UEC durant el curs 2021-2022
12.Aprovació si s’escau, suspensió potestativa de llicències d’activitats i usos de producció
d’energies renovables
13.Aprovació si s’escau, suspensió potestativa de llicències i altres títols connexes per a l’exercici
de les activitats relatives als jocs d’atzar

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b757a30a90b04da98e3fbdf4838e1861001

Url de validació

http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp

Data document: 28/09/2021

Àrea d’Alcaldia
Secretaria
MFT/magb
SESSIÓ NÚM.
09/2021

14.Aprovació si s’escau, constitució taula d’acció social
15.Aprovació si s’escau comunicació de la finalització dels contractes de concessió dels serveis
públics d’aigua i sanejament, clavegueram i fosses sèptiques, de la urbanització
Empuriabrava
16.Aprovació si s’escau, inici d’expedient de canvi de forma de gestió dels serveis públics d’aigua
i sanejament, clavegueram i fosses sèptiques, de la urbanització Empuriabrava
17.Aprovació si s’escau, modificació de la plantilla de personal
18.Aprovació si s’escau, moció per proposar el dia 16 de juliol, festa local de Castelló d’Empúries
quan els dies 2 de febrer o 10 d’agost s’escaiguin en dissabte o diumenge
19.Aprovació si s’escau, moció per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la Perruqueria,
barberia i estètica
20.Aprovació si s’escau, assumptes urgents
21.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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