Àrea: ALCALDIA
Expedient núm. X2019001067
La Secretària-Interventora de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que el PLE en SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA el dia 8 de juliol de 2019 ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Aprovat Per 9 Vots A Favor (Adrian Camino
Fideu, Amalia Sanchez Lemos, Anna Gil
Llopart, Joan Carles Almirall Sanchez, Joan
Carles Ventura Coll, Jose Cara Escudero, M.
Teresa Minguez Busom, Maria Del Carmen
Perez Garcia, Victoria Castellanos Nuñez)
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
PLE
Data: 8 de juliol de 2019
Àrea: ALCALDIA
Expedient núm. X2019001067
Títol de l’acord:
PROP_PLE REGIM DE SESSIONS ORDINARIES DE PLE I DE JGL 25062019
Text de l’acord:
PROPOSTA D’ACORD
APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL
PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (X2019001067)
Un cop celebrades el passat dia 26 de MAIG les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament
el proppassat 15 de juny, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el
Reglament Orgànic Municipal, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la
Junta de Govern Local.
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar
sessions ordinàries i extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb
una periodicitat trimestral, com a mínim, per imperatiu del que disposen l’article 17 del
Reglament Orgànic Municipal, l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 98 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim

Local de Catalunya; i la Junta de Govern Local, amb una periodicitat quinzenal, en virtut del
que preveu l’article 112.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb els articles 17 i 33 del Reglament
Orgànic Municipal i l’article 112.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , proposa al Ple
de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS

Primer: Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es
convocaran amb caràcter bimestral, tindran lloc el PRIMER DILLUNS no
festiu dels mesos de GENER, MARÇ, MAIG, JULIOL, SETEMBRE i
NOVEMBRE, a les 18:30 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc
habilitat a l’efecte.
Segon: Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
que es convocaran amb caràcter quinzenal, tindran lloc el PRIMER i el
TERCER DILLUNS no festiu de cada mes, a les 18:00 hores, al Saló de
Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a aquest efecte.
Tercer: Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració de les Juntes de
Govern local corresponents al mes d´agost, com a conseqüència del període
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així
com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i
de la Junta de Govern Local, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia
fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional o per altres causes
justificades.
Quart: Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats, per al seu
coneixement i efectes.
Signat electrònicament

Vist-i-plau
L’Alcalde

La Secretària-Interventora

