
Ajuntament d’Agullana 
 

Per la present se’l convoca a la sessió del Ple ordinari de l’Ajuntament, 

que tindrà lloc, a la Sala Lídia Noguer, el proper dijous 22 de març de 

2023, a les 21 hores per tractar dels assumptes inclosos al següent: 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

01.-  Aprovació, si escau, de les actes següents: 

 

- Acta Ple ordinari de data 28/09/2022 

- Acta Ple extraordinari de data 01/12/2022 

- Acta Ple extraordinari de data 22/12/2022 

- Acta Ple extraordinari de data 26/01/2023 

 

02.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des del dia 10 de setembre 

de 2022 fins el dia 3 de març de 2023. 

 

03.- Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació del 

Pressupost de l’exercici 2022. 

 

04. Aprovació, si escau, Conveni marc de col·laboració entre 

l’Associació per al desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-

Oriental de Catalunya (ADRINOC), el CCAE i els 44 municipis rurals 

inclosos en l’àmbit d’actuació LEADER, per al finançament d’ADRINOXC  

per a la gestió del programa LEADER en el període PEPAC 2023-2027. 

 
05.- Proposta d'aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal 

número 3 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 

de naturalesa urbana  

 
06.- Aprovació, si escau, Moció sobre el compliment del Decret 

Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de protecció dels animals 

 

07.- Aprovació, si escau, Conveni d’encomana de gestió entre el 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d’Agullana per a la 

realització de determinades actuacions en matèria de Joventut ( Tècnic 

compartit). 

 

08.- Aprovació, si escau, compromís per l’impuls de la salut a l’Alt 

Empordà. 
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09.- Aprovació inicial, si escau, Projecte constructiu per a la pacificació 

del trànsit i reducció de l’accidentalitat a la Travessera d’Agullana. 

 

10.- Aprovació, si escau, Moció per impulsar la declaració del Parc 

Natural de l’Albera. 

 

11.- Aprovació, si escau, conveni de col·laboració entre el CCAE i 

l’Ajuntament d’Agullana per a la instal·lació d’un mirador per 

interpretació del paisatge al Búnquer/observatori de Can Palau. 

 

12.- Precs i preguntes 

 

 

 

Agullana, 20  de març de 2023 

       

L’Alcalde, 
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