Referència:

RN

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió extraordinària-urgent del Ple Municipal, núm.
13/2019, a celebrar avui dia 14/10/2019'
Identificació de la sessió

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4F7D57EBFFAD4AC3A6AD60B73716960E i data d'emissió 14/10/2019 a les 14:44:02

Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària-urgent
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 14 d'octubre de 2019
Hora d'inici: 22:00
Lloc: Sala de Plens

Motivació de la urgència
El judici per l´1-O i la sentència dictada pel Tribunal Suprem avui mateix, fa
necessari que el Ple Municipal pugui debatre i manifestar-se, dintre de les
seves competències i el més aviat possible, sobre aquest fet tant
important que representa una regressió dels drets i les llibertats de la
ciutadania de Catalunya.
Convocats
Sr. Jesús Álvarez Vilas
Sra. Laura Griñó Serret
Sra. Miriam Vinaixa Rey
Sr. Ferran Rosich Prunera
Sra. Maria Font Vallespí
Sra. M.Carmen Rios Moreno
Sr Marc Fontanet Giné
Sr. Carlos Vidiella Mauri
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes
Sr. Jordi López Leor
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ORDRE DEL DIA

MOCIONS.
1. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar
l´amnistia pels presos polítics catalans i en defensa del dret
d´autodeterminació.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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