Ajuntament de l’Escala
vila marinera

CONVOCATÒRIA PLE
Sessió: PLENÀRIA
Dia: 29/04/2020
Hora: 19,30 h.
Convocatòria: Ordinària.
Lloc: Casa Consistorial
VIDEOCONFERÈNCIA

Em plau convocar-vos a la sessió que es ressenya al marge
i que es celebrarà, d’acord amb l’ordre del dia reproduït a
continuació.
L’Escala, 16 d’abril de 2020
L’ALCALDE

Víctor Puga i López

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació d’actes anteriors.
2.- Donar compte de Decrets d’Alcaldia amb motiu Covid-19.
3.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral de la Corporació pel 2020.
4.- Convalidar omissions de fiscalització dels contractes de serveis d'aigua potable i recollida
d'escombraries.
5.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2019.
6.- Donar compte de l'informe resum d'intervenció de les actuacions de control intern
realitzades al 2019.
7.- Ratificació del Decret de mesures fiscals, amb motiu del COVID-19.
8.- Aprovar l'adhesió a l'ACM per al suport de les actuacions de la intervenció en matèria de
control financer i auditoria.
9.- Suspensió de la licitació del contracte d'obres d'urbanització de la zona dels Emperadors,
per motius d'interès públic.
10.- Adjudicació de l'explotació de les terrasses del Passeig de Riells.
11.- Acord de suspensió de llicències per l'estudi i formació del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de l'Escala.
12.- Incoació expedient de declaració de BCIN, en la categoria de Zona d’Interès Etnològic,
del Conjunt de Patrimoni Marítim, Pesquer i Salader de l’Escala.
13.- Assumptes urgents.
14.- Moció sol·licitant la supressió de la regla de la despesa, la flexibilització de la LCSP i la
LARSAL, facilitant-ne la disponibilitat del superàvit per atendre la situació d'emergència
social.
15.- Precs i preguntes.

Nota.- Sessió informativa el dimecres 27 d’abril 2020, a les 19,30 hores.
VIDEOCONFERÈNCIA
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