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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'Hisenda i Règim Interior
1. Expedient 2019019689. Eleccions municipal i al parlament Europeu. Sorteig per a la
constitució de les Meses Electorals.
Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió extraordinària pel proper dia 30
d'abril de 2019 a les 14:00 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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