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PLE
PLENO
CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Per orde de la Presidència, vos
convoquem a la sessió plenària que
tindrà lloc en el Saló de Plens de la
Casa Consistorial, en la data, hora i
amb el caràcter assenyalats, en la
qual es tractaran els assumptes
continguts en l'orde del dia adjunt. El
secretari,

En cumplimiento de lo ordenado por
la Presidencia, se le convoca a la
sesión plenaria que se celebrará en el
Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, en la fecha, hora y con el
carácter indicados, en la cual se
tratarán los asuntos contenidos en el
orden del día adjunto. El secretario,

SESSIÓ / SESIÓN EXTRAORDINÀRIA / EXTRAORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 12:30

25 de gener de 2021 / 25 de enero de 2021

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.

ASSUMPTE / ASUNTO

1

SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar
la participació a distància en la sessió plenària
extraordinària de 25 de gener de 2021. (Núm. expedient
E-00401-2021-000010-00) Aprovat

SECRETARÍA GENERAL Y DEL PLENO. Propone
autorizar la participación a distancia en la sesión plenaria
extraordinaria de 25 de enero de 2021. (Núm. expediente
E-00401-2021-000010-00) Aprobado

2

Moció subscrita pels 16 regidors i regidores dels Grups
Vox, Ciutadans i Popular, de petició de compareixença
de l'Alcaldia per a explicar els últims esdeveniments
ocorreguts
en
l'EMT.
(Núm.
expedient
O-89VOX-2020-000059-00) Quedar assabentat

Moción suscrita por los 16 concejales y concejalas de los
Grupos Vox, Ciudadanos y Popular, de petición de
comparecencia de la Alcaldía para explicar los últimos
acontecimientos ocurridos en la EMT. (Núm. expediente
O-89VOX-2020-000059-00) Quedar enterado

3

Moció subscrita pels 16 regidors i regidores dels Grups
Vox, Ciutadans i Popular, sobre la creació d'una
comissió d'investigació per a esclarir els fets ocorreguts
en l'EMT com a conseqüència de l'incendi del dia 5 de
desembre. (Núm. expedient O-89VOX-2020-000059-00)
Rebutjat

Moción suscrita por los 16 concejales y concejalas de los
Grupos Vox, Ciudadanos y Popular, sobre la creación de
una comisión de investigación para esclarecer los hechos
ocurridos en la EMT como consecuencia del incendio del
día
5
de
diciembre.
(Núm.
expediente
O-89VOX-2020-000059-00) Rechazado
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