
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2019/10 PLE 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «Ple organitzatiu de la Corporació 2019-2023»

Data i hora 26 / de juny / 2019 a les 13:00 

Lloc Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
2. Aprovació, si escau, de la composició i l’horari de les sessions ordinàries de 

les Comissions Informatives
3. Aprovació, si escau, de l’horari de les sessions ordinàries de la Comissió de 

coordinació de govern i seguiment de plans estratègics
4. Aprovació, si escau, del règim retributiu dels càrrecs electes de l’Ajuntament 

de Mont-roig del Camp
5. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la 

Corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat 
l’Ajuntament

6. Dació de comptes de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents 
d’alcalde de l’Ajuntament i de nomenament dels membres de la Junta de 
Govern Local

7. Dació de comptes dels regidors/es delegats/des adscrits al règim retributiu de 
dedicacions parcials

8. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de delegació de competències en la 
Junta de Govern Local i en els regidors/es

9. Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la 
Junta de Govern Local

10.Dació de comptes de la constitució dels grups polítics municipals

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---

 

 



 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la 
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder 
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la 
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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