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4. Aprovació de la Moció subscrita per ERC, Junts per Sallent Cabrianes i Cornet i
Fem Poble, de suport a l’Amnistia.

Sallent, 12 de febrer de 2021.
Url de validació

Codi Segur de Validació

El Secretari acctal.

Pàgina web de validació de signatura:

12/02/2021

3. Moció conjunta que els grups municipals d’Erc, Junts per Sallent, Cabrianes i
Cornet i Fem Poble Sallent, de l’Ajuntament de Sallent presenten en suport al dret
a morir dignament.

Signatura 2 de 2

2. Adscripció al Consorci del Bages per a la gestió de residus del servei de recollida
de residus amb control d'accés i identificació d'usuaris.

Signatura 1 de 2

1. Aprovació inicial del Projecte municipal d'obres ordinàries de Residència i Centre
de Dia de Sallent.

Josep Fernandes
Rodriguez

ORDRE DEL DIA

Alcalde

De conformitat amb el que disposa l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
local, la sessió es realitzarà a distància entre els seus membres per mitjans electrònics i telemàtics,
atesa la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19

12/02/2021

En ús de les atribucions que em confereix l'article 80 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us convoco a la sessió del Ple de
l’Ajuntament de caràcter Extraordinaria que tindrà lloc el 17 de febrer de 2021, a les
19:00 hores, en primera convocatòria. Si no es reunís el quòrum d'assistència d’un terç
del nombre legal dels membres de la Corporació, es constituirà en segona convocatòria,
a la mateixa hora, dos dies després de l'assenyalada per la primera, amb el següent:

Oriol Ribalta
Pineda

CONVOCATÒRIA

L'ALCALDE,

Perquè en prengueu coneixement
EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)
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