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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Atès que la Junta de Veïns, en la sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015,
modificat per acord de la Junta de Veïns de 25 de gener de 2017, va acordar que les
sessions ordinàries d’aquest òrgan es fessin el quart dimecres de cada mes a les 20
hores, excepte en els dies que coincideixi en festiu, en aquest cas la celebració de la
sessió ordinària es farà, prèvia convocatòria, en qualsevol dia de la setmana anterior o
posterior, segons convocatòria del president en cada cas.
Atès el que disposen els articles 21.1 c) i 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 53.1 c) i 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 80 i 229.1 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,
Per tot l’anterior, RESOLC:
1r. Convocar sessió extraordinària de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de l’Estartit, que es farà a la Sala d’Actes de la seu de l’Entitat, el
proper 9 d’octubre de 2017, a les 9.00 hores, en primera convocatòria, i el mateix
dia, una hora després, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Aprovació del Compte General de l’exercici del 2016.
2. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals.
3. Altres assumptes sobrevinguts.
2n. Notificar la convocatòria i l’ordre del dia a tots els membres de la Junta de Veïns de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit.
3r. Publicar la convocatòria i l’ordre del dia al tauler d’anuncis de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de l’Estartit i de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

L’Estartit, 4 d’octubre de 2017
El president

En dono fe,
La secretària,

Genís Dalmau i Burgués

Lourdes Oliu i Vigo.

