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ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment
de la periodicitat de les sessions del Ple.
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 mínima cada tres
mesos, per imperatiu del que disposa l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
abans esmentada, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Per tot això, 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, en la redacció actual,
ell Ple de l'Ajuntament, per unanimitat ACORDA

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el penúltim dimecres no festiu de cada
trimestre natural, a les 19:00 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc
habilitat a l'efecte.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat
sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional o per causa justificada,
comunicant-ho a la resta dels membres de la Corporació amb una antelació mínima
d’una setmana.
Tercer.- Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern.
Lladurs, 16 de juliol de 2019

