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DECRET D'ALCALDIA
Matèria: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Assumpte: CONVOCATÒRIA SESSIÓ CONSTITUTIVA
Expedient: 2019E0222000008

En l'exercici de les competències de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local de les Illes Balears, atribueixen
a aquesta Batlia, i en compliment del que disposa la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de règim electoral general.
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RESOLC:
PRIMER.- CONVOCAR SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL PLE
Dia: - 15 de juny de 2019 (primera convocatòria)
- 17 de juny de 2019 (segona convocatòria, en cas de no existir quòrum
suficient en la primera convocatòria)
Hora: 11.30 hores
Lloc: Salò Verd (Saló d'actes Cases Consistorials)
SEGON.- ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1.2.3.4.-

Constitució de la Mesa d'edat
Jurament o promesa dels regidors i constitució de la nova corporació
Elecció i proclamació de la Batlessa
Jurament o promesa del càrrec de Batlessa i presa de possessió

TERCER.- TRASLLADAR la present resolució als regidors electes, els quals
hauran de comparèixer en el dit acte, d'acord amb la legislació aplicable,
amb la següent documentació:
- Acreditació de la seva personalitat (DNI)
- Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de zona, cas que
no l'hagués presentada anteriorment en la secretària de l'Ajuntament
(article 195 de la Llei Orgànica reguladora del Règim Electoral General).
-Acreditació de la declaració d'interessos formulades davant la secretària
de l'AJuntament, en els impressos lliurats relatiu a:
· Béns patrimonials
· Causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que
li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Així ho mana i signa el batle en funcions, Pedro G. Moll Triay, en la data
de la signatura electrònica que consta al marge d'aquest document. I jo,
Catalina Pons Marqués , com a secretària interina, don fe de la data i que
la signatura s'han fet mitjançant identificació digital.
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