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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Resolucions de l'Alcaldia de trasllat de les sessions de les comissions
informatives i del Ple del mes d’octubre
Relació de fets:
1.

En la sessió extraordinària del Ple del dia 27 de juny de 2019 es va establir que el
règim de sessions ordinàries del Ple seria mensual i que tindria lloc el penúltim dimarts
de cada mes. En la mateixa sessió plenària també es va establir que les sessions de
les Comissions informatives seguirien el règim de sessions mensuals del Ple si bé en
l’acord constitutiu de les mateixes i en relació al règim ordinari de les seves sessions
s’ha establert que “aquest règim ordinari es mantindrà sempre que sigui possible,
podent-se alterar segons criteri de la Presidència i sempre que hi hagin raons que ho
justifiquin”.

2.

En la sessió del Ple esmentada, es va facultar l’alcalde per tal que, mitjançant Decret
motivat, pugui avançar o posposar dintre del mateix mes – o excepcionalment, en dia
d’un altre mes -, la celebració de la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb
festiu, vigília de festivitat, estigui inclòs en període vacacional o altres circumstàncies
excepcionals així ho aconsellin.

3.

D’acord amb aquest règim de sessions establert, el Ple ordinari del mes d’octubre,
hauria de tenir lloc el dia 20 i les comissions informatives la setmana anterior.
Tanmateix, es dóna la circumstància que determinats expedients que s’ha de debatre
en aquesta sessió plenària es troben en tràmit d’exposició pública, que no haurà
finalitzat en la data en que hauria de tenir lloc aquesta sessió, és per això que es creu
oportú traslladar la sessió ordinària d’aquest Ple, del dia 20 al 27 d’octubre i les
comissions informatives a la setmana anterior, en concret al dia 20 d’octubre.

Fonaments de dret:
I.

L’article 46.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
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l’article 97 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 estableix que els òrgans col·legiats de
les administracions locals funcionen en règim de sessions ordinàries de periodicitat
preestablerta.
II.

L’article 47 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
estableix que les corporacions locals podran establir el règim de sessions dels seus
òrgans col·legiats

III.

L’article 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, atorga als ajuntaments la
potestat d’autoorganització i l’article 21.1.a) del mateix text legal, atribueix la
competència de direcció del govern i l’administració municipal a l’alcalde

Per tant,
RESOLC:
Primer.- Traslladar la sessió ordinària del Ple del mes d’octubre del dia 20 al dia 27
d’octubre de 2020 pels motius ja exposats en la relació de fets. Així mateix, traslladar les
sessions de les comissions informatives del mes d’octubre al dimarts dia 20 d’aquest mes.
Segon.- Inserir una còpia d’aquest Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per al
coneixement general de totes les persones.
Tercer.- Comunicar-ho a tots els regidors de la Corporació, per tal que estiguin assabentats
d’aquest canvi i comunicar-ho també als caps de les àrees i serveis municipals i a la tècnica
de Comunicació municipal, per al seu coneixement i a efectes de donar-ne difusió.
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