Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple extraordinari d'organització municipal el dia 04/07
/2019 - Sessió núm. 7-2019'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple

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 42EDE659B0DF4D10B942CCBC79639E0D i data d'emissió 01/07/2019 a les 09:31:48

Sessió: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 4 de juliol de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Sala de Plens

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

Secretaria
1. Ple de constitució de la corporació de data 15/06/2019
Alcaldia
2. Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
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3. Aprovació del manteniment de comissions informatives i establiment de la
seva composició.
4. Aprovació de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’ajuntament.
5. Aprovació, si escau de delegació a la junta de govern local per noves
designacions i per l’acceptació de renúncies de membres de la comissió de
fires
6. Aprovació de la ratificació del règim de dedicació i assistències dels
càrrecs electes.
7. Aprovació de modificació de la composició de l’ òrgan col•legiat i
complementari “comisssió de coordinació” i dels seus integrants i periodicitat.
Secretaria
8. Donar compte dels nomenaments de Tinents d´Alcalde i membres de la
Junta de Govern Local
9. Donar comptes de les delegacions de l´Alcaldia a la Junta de Govern
Local i als Regidors

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.
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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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