EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

C I U TAT D ’ A M P O S TA

CONVOCATÒRIA
Us convoco a la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d'aquest Ajuntament, en
aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 29 de juny de 2015. El motiu de
l’extraordinarietat de la data de celebració del Ple està motivat per la necessitat
d'aprovar el cartipàs municipal, que ha de realitzar-se dins del termini d'un mes des del
ple de constitució de la Corporació, celebrat el passat dia 13 de juny de 2015. El Ple
extraordinari que es convoca sota el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 13 de juny de
2015.
2. Aprovació de la proposta de fixació de data per la realització de les sessions
ordinàries del Ple.
3. Proposta de constitució i composició de les Comissions informatives municipals de
caràcter permanent.
4. Designació de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats en els que ha
d’estar representada.
5. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde,
Presidents de Comissions informatives i Societat municipal.
6. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de membres, delegació de
competències i establiment de règim de funcionament de la Junta de Govern Local.
7. Fixació del règim de dedicació i indemnitzacions dels càrrecs electes de la
Corporació
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament, dedicació i retribució del
Representant de l'Alcaldia al Poble Nou del Delta
9. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de personal eventual.
10. Donar compte de la creació dels Grups polítics municipals i designació dels seus
portaveus.
11. Donar compte, del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de
Portaveus
12. Aprovació de fixació de dotacions econòmiques als Grups polítics municipals.

Amposta, a 25 de juny de 2015.
L’ALCALDE,
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