Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/4

El ple

Francesc Colomé i Tenas, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSA:
PRIMER. Que es SE SUSPÈN la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

26 de març de 2020 a les 20.00 hores

Lloc i modalitat

Videoconferència
Virtual a través de l'aplicatiu Zoom

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la notificació
de la suspensió del Ple municipal als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Informar que la suspensió del Ple ve motivada per donar més seguretat
jurídica als acords adoptats en el mateix, i per aquest motiu es decideix ajornar
l’aprovació dels mateixos fins que es normalitzi la situació ocasionada per la crisis
sanitària del COVID-19 i es pugui comptar amb la presència física, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, dels membres de l’òrgan plenari un cop deixi d’estar vigent el
confinament que promou l’estat d’alarma dictat pel Govern espanyol.
QUART. Informar, per públic coneixement, del següent:
-

El Ple ha estat vàlidament convocat, complint en tot moment amb les previsions
de l’article 82 del Reial Decret 2568/1986, que disposa que els acords que no
han estat prèviament dictaminats per la corresponent comissió informativa,
prèviament s’haurà d’aprovar la urgència de la seva inclusió en l’ordre del dia.

-

La no celebració de la comissió informativa va ser ocasionada per l’esclat del
confinament originat per l’estat d’alarma, tal i com es demostra per la signatura
dels documents inclosos a l’acord, que havien estat signats i preparats amb
anterioritat a l’inici de l’estat d’alarma.
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