IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decret: DE SECRETARIA GENERAL - 2019009380 Convocatòria de la ...

Document: 7505099
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: MCHHM-COFG6-GMJ7X
Data d'emissió: 26 de abril de 2019 a les 10:52:48
Pàgina 1 de 1

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 26/04/2019 08:28
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 26/04/2019 10:50

SIGNAT

JA/am
Exp.: 2019019530 - C. 06.025.072

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4248546 MCHHM-COFG6-GMJ7X C61DDC40FB7CE9445D36DC15FAAEA074A295F7B0 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019009380

Vist el que disposa l'article 80 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1996, de 28 de novembre,
DECRETO
Primer.- Fixar el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
PROPOSTES.
Comissió Informativa d'Alcaldia
1. Expedient 2019019616. Presentació de la Memòria anual de l'Oficina del Defensor
de la Ciutadania de l'any 2018
Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió extraordinària pel proper dia 3 de
maig de 2019 a les 09:00 hores.
Tercer.- Disposar que des del moment de la present convocatòria i fins a la celebració
de la sessió els expedients corresponents als punts que integren l'ordre del dia podran
ser consultats pels regidors i regidores membres del Ple de la Corporació mitjançant
accés a la Porta del Treball – Expedients.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
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