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Sessió núm. 1/2022
Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde-President ha dictat el Decret número
2022/28 del dia 24 de gener de 2022 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 27 de GENER de 2022, 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 ateses les mesures vigents del PROCICAT, a partir del 21 de gener de 2022,
dirigides a reduir els contagis de COVID-19, amb restriccions per a determinades activitats, i
per a reunions el màxim de grup és per a deu persones RESOLC:
PRIMER. Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de forma
telemàtica, el dia 27 de gener de 2022 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. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 808 del dia 15 de novembre de
2021, fins a la número 18 del dia 14 de gener de 2022.
2. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, de delegació de la direcció i gestió de departaments
3. Aprovació si s’escau, ratificar la Resolució d’Alcaldia d’aprovació addenda 2021 del Conveni
marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de Plans locals de
Joventut i Pla Comarcal de Joventut
4. Aprovació si s’escau, atorgament premis Espiga i Timó d’Or 2022
5. Aprovació si s’escau, nomenament regidor a òrgans col·legiats
6. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes
municipals de Castelló d’Empúries i Pau
7. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes
municipals de Castelló d’Empúries i Riumors
8. Aprovació si s’escau, modificació Comissió de tràmits
9. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració per la creació de l’oficina municipal
d’Escolarització
10.Aprovació inicial si s'escau, expedient de Modificació de crèdits per suplement i habilitació
núm. 01/2022
11.Aprovació si s’escau, conveni reguladora per a l’atorgament d’una subvenció a la Fundació
Oncolliga Girona – Delegació de Castelló d’Empúries, per l’any 2022
12.Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a Creu Roja, per
l’any 2022
13.Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a l’Associació El
Tamariu per l’any 2022
14.Aprovació inicial si s’escau, Pla estratègic de subvencions 2022-2023
15.Aprovació s’escau, aplicar l’increment del 2% de les retribucions del personal de
l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i l’empresa municipal Castelló d’Empúries,
2000 SA
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16.Aprovació si s’escau, moció en suport a l’Agenda 2030 i als ODS (Objectius de
Desenvolupament Sostenible)
17.Aprovació si s’escau, moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana
18.Aprovació si s’escau, moció per a la urgent solució en relació amb l’afectació de domini públic
marítimoterrestre a Castelló d’Empúries
19.Aprovació si s’escau, moció en defensa i foment de l’ús del català com a eina de cohesió
social i d’igualtat d’oportunitats a Castelló d’Empúries.
20.Aprovació si s’escau, assumptes urgents
21.Precs i preguntes
Salvi Güell i Bohigas
Alcalde
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