AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 206/2019
Descripció.: Sessió 6/2019. Ple extraordinari 27.06.2019

ANUNCI
Convocar una sessió extraordinària del Ple de la Corporació el proper dia 27 de juny
de 2019, a les 19:00 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia,
que aprovo íntegrament, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència
aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la
sessió i circumstàncies dos dies després.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
2. Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
3. Proposta d’aprovació del nomenament dels representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’ajuntament.
4. Proposta de creació de la Junta de Govern Local i d’aprovació del seu règim de
sessions.
5. Presa de coneixement de la resolució d’alcaldia de delegació de nomenament dels
membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències de l’alcaldia.
6. Presa de coneixement de nomenament dels tinents d’alcalde de l’ajuntament.
7. Proposta d’aprovació del règim de dedicació dels càrrecs electes i d’establiment del
règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació per assistència a
les sessions dels òrgans col·legiats.

Si no existeix quòrum en primera convocatòria, s’entendrà reiterada amb el mateix ordre
del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.
La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia, pot consultar-se en
la secretària de la Corporació.
La secretària,
Esther Garrido Hernández
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