P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria:
Organització i serveis centrals
Data sessió: 27 de novembre de 2018
Assumpte: Calendari per al primer quadrimestre de l’any 2019 de les sessions ordinàries del
Ple municipal i de la Comissió Informativa permanent
Núm. expedient: 1032-1284/2018
Fonaments de dret
1. L’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de les sessions
ordinàries, així com allò que es disposa en l’acord de Ple adoptat en data 26 de gener de 2016, de la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. L’article 23 del Reglament Orgànic Municipal estableix que les sessions ordinàries de l’Ajuntament es
celebren en la data acordada pel Ple en la sessió ordinària següent sens perjudici de la modificació per
acord del propi Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels regidors.
3. L’article 24.1 del Reglament Orgànic Municipal disposa que la convocatòria es notifica amb una antelació
de dos dies hàbils a la celebració de la sessió, no computant-se com a tals, ni el dia la convocatòria, ni el
de la celebració.
4. L’article 28 del Reglament Orgànic Municipal preveu que les sessions del Ple es celebren a la seu
municipal, a la sala destinada a aquest fi i, en la seva manca, a la que acordi la Corporació. Si per causes de
força major la sessió no es pogués celebrar al lloc assenyalat, el Ple pot acordar-ne la celebració en un altre
local adient.
4. El quart diumenge del mes de maig de 2019 es realitzaran les eleccions municipals.
ACORD:
PRIMER.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que tindran lloc amb caràcter
ordinari, l’últim dimarts, no festiu, de cada mes, excepte els mesos d’agost i desembre, a les 19 h. a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. Les comissions informatives tindran lloc amb caràcter
ordinari, el dimarts, no festiu, previ a la sessió ordinària, excepte els mesos d’agost i desembre, a la Casa de
la Vila, o lloc habilitat a l’efecte.
SEGON.- APROVAR el calendari de les sessions ordinàries del Ple i Comissió Informativa permanent per al
primer quadrimestre de l’any 2019, amb la determinació de les dates dels actes preparatoris:
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TERCER.- Declarar el règim de recursos aplicable:
Aquesta resolució no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat. No
obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin convenients, per tal que puguin ser
considerades en la resolució que posi fi al procediment.
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