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DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (SECRETARIA), 24/03/2021 17:09

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE EN DATA 29 DE
MARÇ DE 2021
L’alcalde-president accidental de l’Ajuntament de Celrà ha dictat en data 24 de març de
2021 la Resolució següent:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vist que en data 23 de març de 2021 ha tingut entrada a la secretaria municipal la
credencial expedida per la Junta Electoral Central designant com a regidor al Sr.
David Planas Lladó.
Atès que cal procedir a fer la elecció del nou/va alcalde/ssa, per renúncia de
l’anterior alcalde, de la que va prendre raó el Ple en la sessió ordinària de data 9 de
març de 2021.
D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 41 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, pels que s’estableixen que l’alcalde convoca i presideix les sessions del Ple.
Per tot l’ exposat, des d’aquesta Alcaldia
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RESOLC
Primer. Convocar la sessió extraordinària del Ple de la corporació que se celebrarà
al Teatre Ateneu de Celrà el dia 29 de març de 2021 a les 19.00 hores en primera
convocatòria i, de no concórrer el nombre de membres legalment necessaris per a
la seva constitució vàlida, dos dies després a la mateixa hora en segona
convocatòria, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. Presa de possessió com a regidor del Sr. David Planas Lladó.
2. Elecció del/la nou/va alcalde/ssa.
Segon. Notificar la convocatòria i l’ordre del dia de la sessió a tots els regidors/es
de l’Ajuntament de Celrà.
Tercer. Publicar la convocatòria al tauler d’edictes i a l’e-tauler de la corporació.
La qual cosa s’anuncia per a general coneixement i als efectes oportuns.
La secretària,
Meritxell Vargas Sardà
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