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DOCUMENT

1.- MERCÈ BOSCH ROMANS (SIG) (Alcaldessa), 20/10/2020 08:31

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

CONVOCATÒRIA DE PLE
DIA: 22/10/2020
HORA: 19.00 H
LLOC: Sala de Plens
SESSIÓ: Ordinària
Us convoco a la sessió del Ple de l’Ajuntament que es celebrarà el dia i hora indicats a
l’encapçalament, amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys sobre l’assumpció de
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes.
4. Proposta de ratificació i aprovació inicial de la modificació d’estatuts del
Consorci Salines Bassegoda.
5. Proposta de denominació i enumeració del veïnat de Tapis de Maçanet de
Cabrenys.
6. Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió,
recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
7. Proposta de modificació de crèdit 6/2020 de transferència entre partides.
8. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals.
9. Precs i preguntes

Us ho comunico d’acord amb l’article 36 del Reial Decret 2568/1968 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals. En el cas que no pugueu assistir us demanem que ho
comuniqueu amb antel·lació suficient de forma justificada.
Mercè Bosch i Romans
Alcadessa
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