DECRET D'ALCALDIA NÚM: 3471/2019
A la ciutat de Rubí, el dia 08/07/2019

Assumpte: Decret de l’Alcaldia de convocatòria de la sessió de Ple de cartipàs de la corporació
municipal
Antecedents:
I.- Un cop constituïda la corporació municipal el passat 15 de juny de 2019, dins dels trenta
dies següents s’ha de convocar una sessió extraordinària del Ple per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració municipal.
Fonaments de Dret
I.- L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això,

RESOLC:

PRIMER.- Fixar el següent ordre del dia:
1. Donar compte al Ple dels decrets de l’Alcaldia núm. 3390/2019 i núm. 3428/2019
modificació de l’organigrama municipal (Exp. 4/2019/CM)

de

2. Donar compte al Ple dels decrets de l’Alcaldia núm. 3371/2019 i núm. 3384/209. de
nomenament de membres de la Junta de Govern Local (Exp. 1/2019/CM)
3. Donar compte al Ple del decret de l’Alcaldia núm. 3373/2019 de nomenament de tinents
d’Alcaldia (Exp. 2/2019/CM)
4. Donar compte al Ple del decret d’Alcaldia núm. 3387/2019 de les delegacions de l’Alcaldia
als regidors (Exp. 9/2019/CM)
5. Donar compte al Ple dels decrets d’Alcaldia núm. 3386/2019, núm. 3405/2019 i núm.
3424/2019 de delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local (Exp. 5/2019/CM)
6. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple (Exp. 6/2019/CM)
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7. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (Exp.
8/2019/CM)
8. Creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents
10/2019/CM)

(Exp.

9. Creació, composició i periodicitat de la comissió especial de comptes (Exp. 11/2019/CM)
10. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la
competència del Ple (Exp. 12/2019/CM)
11. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local (Exp. 13/2019/CM
12. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, personal eventual i assistències dels
membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals
(Exp. 7/2019/CM)
13. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals (Exp. 3/25019/CM)
14.

Torn obert de paraules

SEGON.- Convocar el Ple municipal per a celebrar sessió pública extraordinària que tindrà lloc
a Sala Enric Vergés, el proper dia 11 de juliol de 2019, a les 17.00 hores.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

La secretària

Ana María Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA
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