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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/2

El ple

Miquel Àngel Ribes Jornet, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Tipus de
convocatòria

Extraordinària urgent
Motiu: «Mesures cautelars dictades pel Tribunal de Justícia de
Catalunya suspenent cautelarment, per raons d'especial urgència, el
Decret 1/2021, de 15 de gener»

Data i hora

20 / de gener / 2021 a les 14:00

Lloc

Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://asco.eadministracio.cat»

DECRET

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la
notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.- Estudi i aprovació, si escau, del caràcter d’urgència d’aquesta sessió extraordinària.2.- Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 22 de desembre de
2020.3.- Estudi i aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució de l'encàrrec de gestió anterior i
del conveni de la gestió informatitzada del Padró d'Habitants i aprovació del nou encàrrec de
la gestió informatitzada del Padró d'Habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu
conveni regulador (Exp. 1562/2020).4.- Sorteig dels presidents i vocals de les Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament
de Catalunya 2021, a celebrar el dia 14 de febrer de 2021.-
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DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número: 2021-0022 Data: 19/01/2021

DISPOSO:
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