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CONVOCATÒRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

Us convoco al Ple Extraordinari que es celebrarà el proper dilluns dia 20 de 
desembre de 2021, a les 18:00 hores de forma telemàtica. En  cas que 
no poguéssiu assistir cal que, per escrit, manifesteu els motius que us ho 
impedeixin. 

L’esmentada sessió es realitzarà de forma exclusivament telemàtica, atesa la 
situació actual de la pandèmia causada per la Covid-19, i es convoca d’acord 
amb allò previst tant a la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica, així com a l’article 85.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

La connexió a aquesta sessió plenària es farà a través de  la plataforma 
“Microsoft Teams”. En concret, una vegada accediu a la plataforma que 
teniu instal·lada en el vostre dispositiu, haureu de connectar-vos  a la sessió 
identificada com a “Ple extraordinari pressupost 20-12-2021”, que trobareu 
dins l’apartat  “Plens 2021”, que a la vegada es troba dins la pestanya 
“Equipos”.    

En compliment dels preceptes legals vigents, us informo que els assumptes 
a tractar a la sessió abans indicada, són els que figuren al següent: 

ORDRE  DEL  DIA 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 
GENERAL PER A L’EXERCICI 2022 (exp. 16192021000001) 

Document signat digitalment. 
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CONVOCATÒRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

Us convoco al Ple Extraordinari sobre l’estat del municipi que, d’acord amb 
allò establert a l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal, s’ha de convocar 
dins els mesos de setembre a desembre de cada any. 

L’esmentada sessió plenària extraordinària es celebrarà el proper dilluns dia 
20 de desembre de 2021, a les 20:00 hores de forma telemàtica. En  
cas que no poguéssiu assistir cal que, per escrit, manifesteu els motius que 
us ho impedeixin. 

L’esmentada sessió es realitzarà de forma exclusivament telemàtica, atesa la 
situació actual de la pandèmia causada per la Covid-19, i es convoca d’acord 
amb allò previst tant a la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica, així com a l’article 85.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

La connexió a aquesta sessió plenària es farà a través de  la plataforma 
“Microsoft Teams”. En concret, una vegada accediu a la plataforma que 
teniu instal·lada en el vostre dispositiu, haureu de connectar-vos  a la sessió 
identificada com a “Ple extraordinari estat municipi 20-12-2021”, que 
trobareu dins l’apartat  “Plens 2021”, que a la vegada es troba dins la 
pestanya “Equipos”.    

En compliment dels preceptes legals vigents, us informo que els assumptes 
a tractar a la sessió abans indicada, són els que figuren al següent: 

ORDRE  DEL  DIA 

1.- ESTAT DEL MUNICIPI. 

Document signat digitalment. 
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