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ACORD
Número d’expedient:

GSEC2019000048

Departament:

Secretaria

Assumpte:
Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el
calendari de sessions per a la resta d'any 2019.

El Ple Municipal, en sessió del dia 4 de juliol de 2019 , va acordar el següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000048
Moció presentada per: EQUIP DE GOVERN
Assumpte

Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa
General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions
per a la resta d'any 2019.
Relació de fets

Celebrades les eleccions municipals el passat 26 de maig de 2019 i constituït el nou
Ajuntament en sessió extraordinària el 15 de juny d’enguany, s’ha de procedir, de
conformitat amb la legislació de Règim Local i el Reglament Orgànic Municipal, a la
fixació de la periodicitat de les sessions de la Comissió Informativa General, del Ple
municipal i de la Junta de Govern Local.
D’acord amb la legislació vigent, el Ple i la Junta de Govern poden celebrar sessions
ordinàries i extraordinàries.
Fonaments de dret

- Article 10 i concordants del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
- Article 38 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
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- Article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
- Articles 97, 98 ,99 100,101 i concordants de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Proposta d’acord

1. Les sessions ordinàries de la Comissió informativa d’assumptes del ple (CIAP),
tinguin lloc el dijous anterior a la data del Ple, a les 20.00h, a la sala de juntes de
l’Ajuntament.
2. Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament se celebraran l’últim dijous no festiu
del mes, a les 20.00h a la sala de plens del consistori. També es podrà celebrar en
qualsevol altre espai que determini l`òrgan competent de forma legal.
3. Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (JGL) seran quinzenals i tindran
lloc el primer i el tercer dijous no festiu de cada mes, a les 19.00h a la sala de juntes
de l’Ajuntament.
4. Com a conseqüència dels punts anteriors, s’aprova el calendari de sessions ordinàries
de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local d’aquesta
corporació, del que resta per la finalització de l’any 2019:
Mes
JULIOL
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Hora

PLE
18
26
24
28
19
20:00

CIAP
11
19
17
21
12
20:00

JGL
18
5 i 19
3 i 17
7 i 21
5 i 19
13:00

5. La Comissió Especial de Comptes, es reunirà en els terminis establerts a la legislació
vigent,prèvia la convocatòria de l’alcaldessa d’acord amb l’ establert al ROM.
6. Facultar a l’alcaldessa per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries
mensuals del Ple i de la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris, dins el mateix
mes i de les quinzenals de la Junta de Govern Local dins de la mateixa setmana.
7. Comunicar el present acord a totes les àrees municipals per al seu coneixement i
ordenar la seva publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com al web
municipal.
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Document signat electrònicament.
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