
 

 DECRET

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/7 El ple

 

Enric Mir Pifarré, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data i hora 4 / de juliol / 2019 a les 20:00

Lloc SALA DE SESSIONS
 

 

SEGON.  Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la 
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, de 

constitució de la Junta de Govern Local i delegació d'atribucions de 
l'Alcaldia 

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 210/2019 de 18 de juny de 
nomenament de Tinents d'Alcalde 

4. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 211/2019 de 18 de juny de 
nomenament de regidors i regidores delegats i delegació de 
competències 

5. Aprovar la creació,competències i composició de les Comissions 
Informatives permanents i altres òrgans complementaris 

6. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries dels òrgans col.legiats 
7. Establir el règim de dedicació, les retribucions i indemnitzacions dels 

membres de la corporació 

 



 

8. Aprovar el nomenament de representants de la corporació als òrgans 
col.legiats que siguin de la competència del Ple 

9. Presa en coneixement de la constitució de Grups Polítics Municipals i 
dels seus respectius portaveus 

10.Expedient 421/2019. Aprovar el conveni per a la concessió d'una 
subvenció directa a l'Ajuntament de les Borges Blanques per la 
construcció i direcció d'obra de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues 

 

 

 

Les Borges Blanques, 1 de juliol de 2019

L'Alcalde                                                         Davant meu

                                                                      La secretària

Enric Mir i Pifarré                                             Anna Gallart Oró
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