
 

 

DECRET 

Vista la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el President de la Generalitat de 
Catalunya, Honorable senyor  Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de 
Catalunya i com a mostra de respecte a les institucions democràtiques de Catalunya, 
entenc necessari suspendre l’activitat ordinària dels òrgans representatius d’aquest 
Ajuntament. 

Havent estats degudament convocats per al dia d’avui, el Ple de l’Ajuntament, la Junta 
de Govern Local i la Comissió d’Estudi i Seguiment per fer les respectives sessions 
ordinàries. 

En ús de les atribucions que legalment m’han estat conferides. 

RESOLC: 

Primer: Suspendre les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, de la Junta de 
Govern Local i de la Comissió d’Estudi i Seguiment convocades per avui 28 de 
setembre de 2020. 

Segon: Convocar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per al dimarts 29 de 
setembre de 2020, a les nou del vespre, de forma telemàtica, amb el mateix ordre del 
dia pel qual fou convocat per al dia d’avui, proposant per urgència introduir una moció 
de de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la 
Generalitat de Catalunya. 

Tercer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dimarts 29 de 
setembre de 2020, a dos quarts d’onze del vespre, amb el mateix ordre dia pel qual 
fou convocada per al dia d’avui. 

Quart: Convocar sessió ordinària de la Comissió d’estudi i seguiment per al dimarts 29 
de setembre de 2020, a les deu del vespre, amb el mateix ordre dia pel qual fou 
convocada per al dia d’avui. 

Cinquè: Notificar als membres del Ple, de la Junta de Govern i de la Comissió d’estudi 
i seguiment respectivament aquesta resolució. 

Sisè: Publicar al web i al tauler d’anunci d’aquest Ajuntament aquesta resolució. 

Sant Julià de Vilatorta, 28 de setembre de 2020 

L’alcalde 
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
 
.- Signatura electrònica 


