- RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA -

Antecedents
Convocatòria Ple de l’Ajuntament extraordinari i urgent: 20:30 hores del dia 24
d’octubre de 2017
Lloc: Saló de Sessions de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Relació de fets
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Metadades

Atès que en data 23 d’octubre de 2017, registre d’entrada núm. 14.842, consta
la petició dels grups municipals PDeCAT-DEMÒCRATES, ERC-AM i ICV-E de
celebració d’un ple extraordinari i urgent pel proper dimarts, 24 d’octubre a les
20:30 h, per tractar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya,
quin text acompanyen a la petició.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

L’article 33.1 del Reglament Orgànic Municipal estableix que se celebraran
sessions extraordinàries del Ple de l’Ajuntament quan així ho disposi l’Alcaldia o ho
sol·liciti la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

La sol·licitud de Ple està subscrita i convenientment signada i motivada per la
quarta part del número legal de membres de la Corporació, atès que a aquesta,
els sol·licitants demanen que la moció sigui aprovada no més enllà del dia 25
d’octubre conforme a la petició de les entitats municipalistes que l’han redactada.
Atès que és requisit indispensable en aquest tipus de sessions extraordinàries
de caràcter urgent que com a primer punt de l’ordre del dia, s’adopti un acord pel
que es ratifiqui la urgència de la mateixa.
Atesa per tant la necessitat de procedir a la convocatòria pertinent del Ple amb
caràcter extraordinari i urgent.
Fonaments de dret
Atesa l’atribució de l’alcaldia conforme a l’establert a l’article 53.1.c) del DL
2/2003 i article 33.1 del ROM.

Serveis
d'Administració
Electrònica

Atès l’establert pels articles 46.2.a) de la Llei 7/85 i 98.b) del DL 2/2003.
He resolt :
- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a les 20:30
hores del dia 24 d’octubre de 2017, a fi i efecte de tractar sobre els punts de
l’ordre del dia següents:
ORDRE DEL DIA :
1. RATIFICACIÓ CAIRE URGENT DE LA SESSIÓ.

789cc6751b2f453e881e05270eec7d72001

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Núm. Registre sortida: RESO 2017/1053 - Data Registre: 24/10/2017 12:56:00

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

2. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Palau-solità i Plegamans, 24 d’octubre de 2017
L’alcaldessa,
Teresa Padrós i Casañas

Davant meu,
La secretària
M. Assumpció Rodríguez

