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2020DECR000383 18/09/2020

DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 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,
l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre.
D’acord amb l’exposat, RESOLC:
Primer.- CONVOCAR de Ple de l’Ajuntament, el 24 de setembre de 2020 a les 20:00
hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per
causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb
l'antelació necessària.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del ple de la
Corporació de data 14 de juliol de 2020 (Expdt. X2020000318)
2.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del ple
de la Corporació de data 30 de juliol de 2020 (Expdt. X2020000466)
3.- Resolucions de l’alcalde i dels regidors delegats. Assabentats.
4.- Informes de les regidories
5.- Proposta d’aprovació de la 4a modificació de crèdit en el pressupost de 2020
6.- Proposta d’aprovació del compte general pressupost 2019
7.- Proposta d’aprovació de l’adquisició de la parcel·la núm. 57 del polígon 5
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals
9.- Proposta d’aprovació del pla d’igualtat de l’Ajuntament de Peralada 2020-2023
10.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Caritas de Girona i
l’Ajuntament de Peralada per a la instal·lació de contenidors de roba usada
11.- Proposta d’aprovació del conveni recollida selectiva de paper i cartró, envasos
lleugers i envasos de vidre del municipi al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
12.- Assumptes urgents
13.- Precs i preguntes
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i
publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.
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