
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Ple de constitució de l'ajuntament'
 
Identificació de la sessió
 

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaSessió: 

Mar Amorós MasPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

15 de juny de 2019Dia: 
19:30Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 
 
Convocats

Sra. Lourdes Aluja Matas
Sra. Antonia Cabré Barberà
Sra. Núria Pedrola Vidilla
Sr. Josep Mª Durán Rovira

 
ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1.- Constitució de la Mesa d'Edat
1. Constitució de la Mesa d'Edat
 
2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
 
3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores electes i declaració de
constitució del la Corporació
3. Presa de possessió de la Sra. Lourdes Aluja Matas
 
4. Presa de possessió Sra. Núria Pedrola Vidilla
 



5. Presa de possessió Sra. Mª Antonia Cabré Barberà
 
6. Presa de possessió Sr. Josep Maria Duran Rovira
 
7. Declaració de constitució de la Corporació
 
4.- Elecció de l'alcalde/essa
8. Elecció de l'alcalde/essa
 
5.- Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de
possessió del seu càrrec
9. Presa de possessió Alcalde/essa
 
6.- Donar compte per part del secretari interventor de les existències
dels valors dipositats i de llurs justificants.
10. Donar compte per part del secretari interventor de les existències dels
valors dipositats i de llurs justificants.
 
INTERVENCIONS
Acte de cloenda de la sessió
 

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,en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà
de la seva notificació. 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.


