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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 241/2016, de 18 de novembre, 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 28 de desembre de
2016, 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. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió número 12/2016, del dia 23 de novembre de
2016.
2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les ordenances fiscals
par l’any 2017. (Exp. 1/2016 – A131.1).
3. Acceptació de la delegació de l’Alcalde de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per
gestionar els pagaments i fiscalitzar les tasques de l’Associació Estació Nàutica l’Estartit –
Illes Medes i autoritzar el pagament de la subvenció en concepte del 10% de la taxa
turística. (Exp. 1/2016 - G149.1).
4. Aprovar la moció promoguda per l’Associació de Municipis per la Independència, de suport
al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos
relacionats amb la sobirania. (Exp. 5/2016 – A120.1).
5. Altres assumptes.
B) Part informativa.
6. Dació de compte de l’al·legació efectuada pel president d’aquesta EMD a les Bases
reguladores dels serveis en matèria d’administració electrònica als ens locals de la
demarcació de Girona publicades per la Diputació de Girona al BOP núm. 225 de 24 de
novembre de 2016.
7. Comunicacions de la Presidència.
C) Part de control.
8. Donar compte dels decrets de la Presidència des del dia 18 de novembre fins el dia 21 de
desembre de 2016.
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, 22 de desembre de 2016
La presidenta accidental.

Alexandra Pibernat i Busquets.
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