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Ayuntamiento de Rótova

Libro de Decretos-2020

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
DECRET
SUSPENSIÓ CONVOCATÒRIES ÒRGANS DE GOVERN
Per acord de l’Ajuntament ple, adoptat en sessió de data 28 de juny de 2019, sobre l’organització
de l’Ajuntament per a la legislatura 2019/2023, en el que entre d’altres s’acorda que les sessions
ordinàries de l’Ajuntament ple es celebraran cada dos mesos.
Atès que , d’acord a l’anterior, en el mes de març corresponia celebar sessió ordinària
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel
qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19
Atès que han tingut que adoptar se mesures extraordinàries i urgents en matèria de competència
municipal per evitar la propagació de l’Covid-19.
Considerant el que estableix l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local en relació amb l’art. 50 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Fent ús de les competències que m’atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.
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JORDI PUIG MUÑOZ (Alcalde/sa Rótova)

RESOLC
Primer.- La sessió ordinària de Ple municipal corresponent a el mes de març de 2020, pels motius
recollits en la part expositiva d’aquesta Resolució queda ajornada i fins que perda vigència l’estat
d’alarma i les mesures de salut pública indicades.
Segon.- Notificar aquesta Resolució a tots els regidors i donar màxima difusió a aquesta, mitjançant
la seva publicació al BOP, al tauler d’anuncis de la pàgina web municipal, així com per altres
mitjans que es considere.
Tercer.- Donar compte a Ple en la propera sessió ordinària que es celebre.
L’alcalde, Jordi uig Muñoz
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