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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL
SEGRIÀ

Dia: 4 de juny de 2021
Hora: 10 hores

D’acord amb el Decret de Presidència núm. 281/2021 i l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de
31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de la situació actual i davant
la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es celebrarà per
mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels
vostres
respectius equips informàtics.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM
INTERIOR, HISENDA I ECONOMÍA

Dia: 1 de juny de 2021
Hora: 10.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada
l’excepcionalitat de la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de
manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu
l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS

Dia: 1 de juny de 2021
Hora: 10 hores
D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada
l’excepcionalitat de la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de
manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu
l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LES ALCALDIES

Dia: 27 de maig de 2021
Hora: 10 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19),
donada l’excepcionalitat de la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta
sessió de manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que
rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ

Dia: 26 de maig de 2021
Hora: 10 hores

D’acord amb els Decrets de Presidència núm. 253/2021 i 258/2021 i l’article 46.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, (introduït pel Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de la situació

actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es celebrarà
per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels
vostres respectius equips informàtics.
Vist que en les sessions extraordinàries urgents no s'exigeix cap termini entre la convocatòria i
la celebració de la sessió, el primer punt de l'ordre del dia de la sessió haurà de ser el
pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada pel Ple, s'aixecarà tot
seguit la sessió. Per ratificar la urgència serà suficient amb el vot de la majoria simple dels
membres presents.
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