ANUNCI
Per acord del Ple del Ple municipal celebrat el dia 28 de desembre de 2020 es va adoptar

l’acord següent:
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
FETS
1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2. En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que per acord
de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al ple de constitució,
s’estableixi, entre d’altres, la periodicitat de les sessions dels òrgans de govern respectant, en
tot cas, el mínim previst a la normativa.
3. Mitjançant acord del Ple extraordinari 09/2019 de data 18 de juliol de 2019 es va fixar la
periodicitat de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local cada setmana a les
22:00 hores del dilluns, excepte el mes d’agost que no hi haurà Sessions de la Junta de
Govern Local ordinàries. Per raons degudament justificades, l’Alcalde podrà avançar,
endarrerir o no convocar les Sessions de la Junta de Govern Local Ordinàries.
4. Atesa la necessitat d’establir un règim de sessions de Juntes de Govern resolutòries que
s’ajusti al volum de les atribucions que aquest òrgan de govern té assignades.

FONAMENTS JURÍDICS
1. Legislació aplicable:
a)

Reglament Orgànic Municipal, ROM.

b)

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

c)
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
d)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
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2. D’acord amb els articles 38 i 78 ROF, en relació amb l’article 46.2.a LBRL, la periodicitat de
les sessions ordinàries del ple serà fixada per acord del propi ple adoptat en sessió
extraordinària que haurà de convocar l’alcalde/essa dins dels 30 dies següents al de la sessió
constitutiva de la corporació i no podrà excedir els límits següents:
-

En municipis de més de 20.00 habitants: com a mínim cada mes

-

En municipis d’entre 5.001 i 20.00 habitants: com a mínim cada 2 mesos

-

En municipis fins a 5.000 habitants: com a mínim cada 3 mesos

3. De conformitat amb l’article 8.1 del Reglament Orgànic municipal les Sessions Plenàries
Ordinàries seran mensual i la data i hora de la seva realització serà adoptada per el Ple en
sessió extraordinària que haurà de convocar l’Alcalde dins dels trenta dies següents al de la
seva constitució.
4. De conformitat amb l’article 31 del ROM el règim de sessions de la Junta de Govern Local
l’establirà el Ple per exercir les competències resolutòries i per les d’assistència quan el
President ho decideixi.
En defecte de previsió, celebrarà sessió ordinària cada 15 dies com a mínim en aplicació de
l’article 112.2 ROF.

PART DISPOSITIVA
Primer.- Modificar l’acord del Ple extraordinari 09/2019 de data 18 de juliol de 2019 en el seu
punt segon per tal de variar la periodicitat de les sessions de les Juntes de Govern Local.
Segon.- Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local el
primer i el tercer dimecres de cada mes a les 9:00 hores.
Per raons degudament justificades, l’Alcalde podrà avançar, endarrerir o no convocar les
Sessions de la Junta de Govern Local Ordinàries.
Tercer.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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