DECRET D’ALCALDIA 45 /2015
LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS, alcalde president de l’ajuntament de Besalú
D’acord amb l’article 98.b) 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 article 80 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, se us convoca per celebrar a
l’Ajuntament, la següent:
SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ
DATA: 13 de juliol de 2015
HORA: 20:30H
Amb el següent ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària, núm. 1/2015, de
22 de juny de 2015.
2. Aprovació del Compte General 2014
3. Aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
4. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de la música al carrer de
Besalú.
5. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de neteja de solars de Besalú.
6. Aprovació inicial del Reglament XXX Remigius Fluvii
7. Aprovació inicial de la modificació núm. 4 del pressupost de 2015.
8. Aprovació de la subhasta de la finca del carrer Joan Miró núm. 16, de
Besalú propietat de l’Ajuntament de Besalú.
9. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de l’Administració Electrònica.

B) Part de control
10. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia:
- núm. 34/2015, Ban de Fogueres de Sant Joan,
- núm. 35/2015, sol·licitud a CILMA de la Diputació de Girona
assessorament tècnic i legal per a la Subvenció d’instal·lació de calderes
de Biomassa,
- núm. 36/2015, Projecte de Reparcel·lació física de finques a la zona del
Pavelló municipal en aplicació del Conveni entre Mainu SA i l’Ajuntament
de Besalú per l’aprovació definitiva del POUM, presentat pels serveis
tècnics municipals.
- 37/2015, convocatòria del Ple del Cartipàs,
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-

38/2015, 39/2015, 40/2015, propostes d’autorització de fogueres de Sant
Joan.

11. Precs i preguntes.
2n. Notificar la convocatòria i l’ordre del dia a tots els membres de la corporació.
3r. Publicar la convocatòria i l’ordre del dia al tauler d’anuncis de la corporació.
Besalú,

9 de juliol de 2015

L’alcalde,

Lluís Guinó i Subirós

Davant meu, la Secretària Interventora,

Maria Zoraida Palao i Valverde
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