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Sessió núm. 13/2021
Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret
número 2021/914 del dia 23 de desembre de 2021 que copiat diu:
En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21.1c) de la Llei En
ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21.1c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 53.1.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i demés preceptes relacionats del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret 2568/1986,
de 28 de novembre i de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la LRBRL i
l’art. 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant
el present, R E S O L C:
1. CONVOCAR sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries que es celebrarà a la sala de sessions de la Casa Consistorial el dia 23
de DESEMBRE de 2021 a un quart de nou del vespre.
2. QUE la Secretària General dugui a terme els tràmits legals oportuns per a la
convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.
3. FIXAR el següent ORDRE DEL DIA
1. Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió
2. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
21/21
3. Aprovació definitiva, si s’escau, modificacions Ordenances Fiscals exercici 2022
4. Aprovació definitiva si s’escau, Plantilla, pressupost general de la Corporació i
les bases d’execució del pressupost per a l'exercici 2022
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.
Firmado digitalmente por Salvi Güell
Salvi Güell Bohigas Bohigas - DNI 40293265W (TCAT)
DNI 40293265W (TCAT) Fecha: 2021.12.23 13:59:06 +01'00'

Salvi Güell i Bohigas
Alcalde
Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica

