
    
    

REGIDOR/A

CONVOCATÒRIA PLE

Us comunico que per Decret de l’Alcaldia de data 27 de juliol de 2020, ha dictat la resolució que 
us transcrit tot seguit 

“Per mitjà de resolució de l’alcaldia de data 24 de juliol de 2020 es convoca ple ordinari pel 
proper dia 29 de juliol de 2020. En dita resolució s’aprova l’ordre del dia però per un error de 
transcripció s’obvia el punt d’afers sobrevinguts, intervenció públic assistents i precs i preguntes

L’art.82.4 del ROF estableix que en les sessions ordinàries es contindrà necessàriament 
l’apartat de precs i preguntes.

L’art.109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre estableix que les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error 
materials, de fet aritmètics existents en els seus actes. 

En tant que la sessió convocada es amb caràcter ordinari ,necessàriament ha de contenir 
l’apartat d precs i preguntes, als efectes de corregir la resolució de convocatòria i alhora 
completar-la,

Atesa la competència de l’alcaldia,

HE RESOLT:

PRIMER.- Rectificar i completar la resolució de l’alcaldia de data 24 de juliol de 2020 de 
convocatòria de sessió ordinària del ple de la corporació pel proper dia 29 de juliol de 2020, 
amb la incorporació a l’Ordre del dia dels punts següents:

10. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència
Reconeixement de la urgència 
Aprovació inicial de l’exp.8/2020 de modificació de crèdits

11. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació)
12. Precs i preguntes

SEGON.- Notificar la present resolució a tots els regidors”

La secretària,

Marina Casacuberta Guix

Avinyó, 27/07/2020
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