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EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 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, es
fa públic que, per Decret de la Presidència, s’ha convocat sessió ordinària 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, carrer del Port, 25 de l’Estartit, el dia 23 de maig de 2018, a les 8 del vespre, en
primera convocatòria i una hora després en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària número 3/2018 celebrada el dia 21 de març de
2018.
2. Aprovació de la moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
3. Aprovació de la moció en defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya.
4. Aprovació del model de control intern simplificat, en règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia, de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els drets i ingressos de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit.
5. Altres assumptes.
B) Part informativa.
6. Donar compte del decret d’alcaldia 164/2018 d’aprovació de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2017.
7. Comunicacions de la Presidència.
C) Part de control.
8. Donar compte dels decrets de la Presidència des del dia 16 de març de 2018 fins el dia
17 de maig de 2018.
9. Precs i preguntes.
De conformitat amb el que estableix l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, la sessió serà pública.
L’Estartit, 18 de maig de 2018
El president,
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Genís Dalmau i Burgués.

