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DOCUMENT

1.- Agustí Badosa Figueras (SIG) (Alcalde), 15/10/2021 12:10
2.- AJUNTAMENT SANT PERE PESCADOR. 2021DECR000185 15/10/2021
3.- AJUNTAMENT SANT PERE PESCADOR. Diligència per fer constar que per error administratiu s'ha qualificat com a extraordinari i
urgent quan la convocatòria és de ple extraordinari, donat que es compleix el termini de 2 dies hàbils entre la convocatòria i la
celebració.

Diligència per fer constar que per error
administratiu s'ha qualificat com a
extraordinari i urgent quan la convocatòria
és de ple extraordinari, donat que es
compleix el termini de 2 dies hàbils entre la
convocatòria i la celebració.

Núm. de Decret i Data:
2021DECR000185 15/10/2021

DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu
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 reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament, el 20
d´octubre de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els
assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos
impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació
necessària.
ORDRE DEL DIA

AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santperepescador.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022 (X2021000904).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la
corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.
Signat electrònicament.

