
 

 
DECRET D’ALCALDIA 

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que 

tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2019, a les 20 hores, a la sala de sessions de 

l’Ajuntament, Plaça de la Fàbrica núm. 1, amb l’ordre del dia següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 

ALCALDIA  

 

1. Constitució i composició dels grups polítics municipals i designació de 
portaveus. 
 

2. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. 
 

3. Constitució de la Comissió Informativa Permanent per a l’estudi o informe 
d’assumptes a resoldre pel Ple i de la Comissió Especial de Comptes així com el 
nombre de membres de ple dret de cadascuna d’elles. 

 

4. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local i règim 
de sessions ordinàries d’aquest òrgan col·legiat. 
 

5. Determinació del nombre de regidors amb dedicació exclusiva i determinació 
dels drets econòmics dels membres electes. 

 

6. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual 
d’aquest ajuntament. 
 

7. Designació dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin 
competència del Ple. 
 

8. Constitució de la Junta de Portaveus. 
 



 

 
9. Donar coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenament 

dels membres de la Junta de Govern Local, nomenament de Tinents d’Alcalde, 
creació de la Comissió Assessora de la Junta de Govern Local, així com de les 
delegacions que l’Alcaldia ha conferit.  
 
 

 

 

 

Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir-hi a la sessió em comuniqueu 
els motius que ho justifiquin. 
 

 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 

 

 

Josep Triadó i Bergés     Dono fe 

Alcalde      La Secretària 

                                                                                           Mireia Boté Massagué 
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