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Exp. Ple 10/22

Sessió núm. 10/22

Pel seu general coneixement, s’anuncia que l’Alcalde- President ha dictat la Resolució d’Alcaldia 
número 2022/725 del dia 21 de NOVEMBRE de 2022, que copiada diu:

Vista la relació d'expedients conclusos i amb la finalitat de convocar sessió ordinària del Ple 
d'aquest Ajuntament, per al dia 24 de NOVEMBRE 2022, i a fixar els assumptes a tractar en 
l'ordre del dia, 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 de la LRBRL i l’art. 98 del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present, R E S O L C:

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 dia 24 de NOVEMBRE 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.

TERCER. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació si s’escau, de les següents actes:
 Sessió núm. 11/21, ordinària del dia 25 de novembre de 2021
 Sessió núm. 12/21, extraordinària del dia 23 de desembre de 2021
 Sessió núm. 13/21, extraordinària i urgent del dia 23 de desembre de 2021
 Sessió núm. 01/22, ordinària del dia 27 de gener de 2022
 Sessió núm. 02/22, extraordinària del dia 10 de març de 2022

2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 551 del dia 19 de setembre de 
2022, fins a la número 700 del dia 10 de novembre de 2022

3. Donar compte, de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del cost 
efectiu dels serveis 2021

4. Donar compte, tramesa MINHAP 3r trimestre d’execució Pressupost, PMP i Morositat
5. Donar compte dels resultats de la votació final del Pressupost Participatiu 2023
6. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL aprovant la tercera addenda al conveni de 

col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn
7. Aprovació si s’escau, concessió subvenció a la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries
8. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 19/22
9. Aprovació inicial si s’escau, plantilla orgànica del personal, pressupost general de la 

Corporació i les bases d’execució del pressupost, per a l’exercici 2023
10.Aprovació si s’escau, adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 

(AMAP)
11.Aprovació si s’escau, la resolució d’al·legacions pendents a l’aprovació inicial del Catàleg de 

la Valoració de llocs de treball i incorporació en l’acord d’aprovació definitiva
12.Aprovació si s’escau, relació llocs de treball de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
13.Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal Som Empuriabrava i Castelló 

referent a l’empresa Cenet
14.Aprovació si s’escau, moció que presenta l’equip de govern, de condemna de l’ocupació del 

Kurdistan del Sud
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15.Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la creació 
d’un mercat de segona mà

16.Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per eliminar pals i 
cablejat elèctrics i telefònics a la vila i a la marina

17. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal Som Empuriabrava i Castelló, 
per ampliar l’àmbit d’aplicació del “Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries”.

18.Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal del PSC-CP en relació a la 
construcció d'una sala polivalent al sector Puigmal d'Empuriabrava.

19.Aprovació si s’escau, assumptes urgents
19.1. Aprovació si s’escau, addenda al conveni de cooperació relatiu al Servei d’Atenció 
Diürna “Puigmal” i als Serveis d’Intervenció socioeducativa.
19.2. Aprovació si s’escau, conveni col·laboració amb l’Institut d’Estudis Empordanesos 
pel projecte quadriennal de recerca 2022-2025.

20.Precs i preguntes

Salvi Güell i Bohigas
Alcalde

Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 7006699b0a4d4e6ba76e9d92f7d9faf2001 Data document: 21/11/2022

Url de validació https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Edicte/Anunci  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

S
A

L
V

I G
U

E
L

L
 I 

B
O

H
IG

A
S

21
/1

1/
20

22
A

lc
al

d
e

https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=7006699b0a4d4e6ba76e9d92f7d9faf2001

		2022-11-23T08:52:00+0100
	Segell Electrònic Ajuntament de Castelló d Empúries




