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DECRET D'ALCALDIA  

 
ASSUMPTE: POSPOSAR LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2017 I CONVOCAR-
LO PEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2017 A LES 20.30 HORES. 
 

En exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003 

de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 41 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 

aprovat pel RD 2568/0986 de 28 de novembre atribueixen a aquesta alcaldia, i 
l’acord de Ple de periodicitat i règim de sessions ordinàries del ple municipal de 

data vuit de juliol de dos mil quinze, pel qual es va aprovar el Cartipàs Municipal, 
i amb la finalitat de procedir a posposar la data de la sessió ordinària del Ple de la 
Corporació, previst per avui dimecres dia vint de setembre de dos mil disset, 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- POSPOSAR la sessió ordinària del Ple de la Corporació convocada per 
avui dimecres dia vint de setembre de dos mil disset a les vint trenta hores, amb 

motiu de solidaritat amb els greus esdeveniments que estan succeint el dia d’avui 
a la ciutat de Barcelona. 

 
SEGON.- CONVOCAR la sessió ordinària del Ple de la Corporació pel proper 
divendres dia vint-i-dos de setembre de dos mil disset a les vint trenta  hores a la 

Sala de Sessions de l’Ajuntament. 
 

TERCER.- MANTENIR el mateix ordre del dia que consta a la convocatòria de la 
sessió posposada. 

  
QUART.- NOTIFICAR a través de la secretaria, la present resolució als membres 
de la Corporació i publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Moià.  

 
CINQUÈ.- Si per alguna causa algun membre no pot assistir a la sessió ho ha de 

comunicar a través de la Secretaria General indicant els motius que ho justifiquin 
 
SISÈ.-.DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de la Corporació 

 
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a 

vint de setembre de dos mil disset 
 
Dionís Guiteras i Rubio              Davant meu   

L'Alcalde                La Secretària accidental 
                          Anna Maria Martí i Tantiñà 

Ref. amt 
 
Signat digitalment 

mailto:ajuntament@moia.cat

	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Moià
	2017-09-20T15:52:58+0200
	Moià
	CPISR-1 C DIONÍS GUITERAS RUBIO
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Moià
	2017-09-20T16:09:09+0200
	Moià
	CPISR-1 C Anna Maria Martí Tantiñà
	Ho accepto




