
CONVOCATÒRIA DEL PLE
Sessió extraordinària del dia 15 de juliol de 2015

DECRET D’ALCALDIA.-  D’acord  amb les  facultats  que  m’atorga  l’article  21.1.  c)  de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del Decret 
Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril,  pel  que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal  i  de 
Règim Local de Catalunya, decreto convocar sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple, que tindrà lloc 
el proper dimecres dia 15 de juliol de 2015, a les 19:00 hores en primera convocatòria, i, a les 
19:30 en segona convocatòria, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1) Fixació  del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.
2) Fixació  del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de  Govern Local.
3) Creació, composició i  periodicitat  de les sessions ordinàries de la Comissió informativa 

amb caràcter permanent.
4) Creació  i composició de la Comissió Especial de Comptes.
5) Creació  i composició de la Junta de Portaveus.
6) Creació i composició de la comissió de delimitació.  
7) Nomenament  de representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats que siguin 

de la competència del Ple.
8) Modificació de la composició del Consell del Pacte Local d’Abrera
9) Determinació  del  règim  de  dedicació  exclusiva  i/o  parcial,  retribucions,  dietes  i 

indemnitzacions dels electes.
10) Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual a l’inici del 

mandat.
11) Creació i composició de Comissió consultiva de Radio Abrera

II.- CONTROL DE GOVERN 

12) Donar  compte de la constitució dels Grups Polítics Municipals
13) Donar compte del Decrets de l’alcalde en matèria d’organització:

- Nomenament dels tinents/es d’alcalde d’entre els membres de la JGL.
- Constitució de la Junta de Govern Local i nomenament dels seus integrants i delegació 
de l’exercici d’atribucions de l’alcalde en la JGL. 
-Delegació de l’exercici d’atribucions de l’alcalde en favor dels Tinents/es d’alcalde i dels 
regidors.

A Abrera, en la data de la signatura electrònica 

L’alcalde, En dono fe , 
La secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau 
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