CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I TELEMÀTIC
Atesa la necessitat urgent d’aprovar l’adjudicació d’un préstec a curt termini per import de
2.800.000 euros, expedient de contractació del qual va ser aprovat en el Ple ordinari celebrat el dia 25 de
gener de 2022.
Degut a l’augment en el nombre de casos positius per COVID-19 al municipi de l’Alcúdia, es considera
necessària la celebració per mitjans electrònics del Ple de data 08/02/2022, atès l’article 46.3 de la Llei
7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, el qual permet que els òrgans col·legiats de les Entitats
Locals es constituïsquen, celebren sessions i adopten acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics,
quan concórreguen situacions excepcionals de força major, de grau risc col·lectiu, o catàstrofes públiques
que els impedisquen o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial
de les sessions.
En exercici de les competències que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial
Decret 781/1986 que aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
atribueixen a aquesta Alcaldia, us convoque a la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I TELEMÀTICA del Ple de
l’Ajuntament, a celebrar el dia:

08 DE FEBRER DE L’ANY 2022, A LES 19:00 HORES
En Primera Convocatòria i, de no produir-se el quòrum exigit, quaranta-vuit hores després de
l’assenyalada, d’acord amb el següent ordre del dia:
A- PART RESOLUTIVA
1r. Adjudicació de l’operació de préstec a curt termini per import de 2.800.000 € (F.3.3.2/2021/1)
Si per qualsevol causa no poguera assistir a la mateixa, comunique l’esmentada circumstància a
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aquesta Alcaldia amb l’antelació suficient.

