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DECRET
Atès que hi ha convocada per demà dia 22 de desembre una sessió ordinària del
Ple municipal a les 9h al Saló de Plens del Palau Municipal.
Atès que l’evolució que els darrers dies està adquirint la pandèmia i les
recomanacions de les autoritats sanitàries per tal de contenir la COVID 19 a
Catalunya.
Considerant que la Junta de Portaveus en sessió extraordinària tinguda el dia d’avui
i a l’empara de les funcions que li atribueix l’article 85 del Reglament Orgànic
Municipal ha manifestat, per majoria dels seus membres i de la representació que
aquests ostenten, la conveniència de que la sessió del Ple convocada per demà es
dugui a terme de forma telemàtica, a fi de compatibilitzar les recomanacions
sanitàries i el normal desenvolupament de la sessió plenària.
Vist allò que disposa la DA tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març, l’article 46.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal..
HE RESOLT:
1. Establir que la sessió ordinària del Ple municipal convocat per demà dia 22 de
desembre a les 9 del matí es dugui a terme de forma telemàtica.
2. Comunicar a totes les regidores i regidors l’adopció d’aquest acord
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en
la diligència de registre.
L'Alcalde

El secretari en funcions

Carles Pellicer Punyed

Josep Maria Sabaté Vidal

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2021023315 de data 21 de
desembre de 2021 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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