AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 04.07.2019
“PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS:
PLE, JUNTA DE GOVERN I COMISSIONS INFORMATIVES.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent:
“De conformitat amb allò que s’estableix als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases del Règim Local, 97, 98, 99 100 i 101 del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, TR de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els òrgans
col·legiats dels Ens Locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat
preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents. És
competència Plenària fixar la periodicitat de les sessions ordinàries dels òrgans
col·legiats amb competències resolutòries, tenint en consideració el següent: El Ple,
atesa la població del municipi, ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada dos
mesos, i la Junta de Govern, llevat que el Reglament Orgànic propi, si és el cas,
estableixi altra regulació, celebrarà sessió ordinària cada quinze dies com a mínim.
En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat
bimensual. El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dijous dels mesos de
GENER, MARÇ, MAIG, JULIOL, SETEMBRE i NOVEMBRE. L’hora de celebració serà a les
21,00 hores.
 Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el
Ple, amb idèntic caràcter ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.
 Es faculta a l’Alcaldia per posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries del Ple, i a l’alteració horària, quan per raons organitzatives i/o
conjunturals així sigui necessari i convenient als interessos municipals. El canvi de
data i hora per aquests motius no alterarà el caràcter de la sessió.

Tercer. Periodicitat de les sessions de les Comissions Informatives i dels
òrgans col·legiats complementaris.
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Segon. Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern.
La Junta de Govern, per exercir les seves competències resolutòries, celebrarà les
sessions ordinàries amb una periodicitat setmanal. El dia de celebració serà el dijous,
preferentment a les 19,00 hores, llevat del període comprès entre el dia 15 de
juny al 15 de setembre que serà a les 13,30 hores. Si aquest coincideix amb
festiu o inhàbil, serà d’aplicació idèntica disposició que la establerta per a les sessions
ordinàries del Ple.
Tanmateix, es faculta a l’Alcaldia per posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern, i a l’alteració horària, quan per raons organitzatives
i/o conjunturals així sigui necessari i convenient als interessos municipals. El canvi de
data i hora per aquests motius no alterarà el caràcter de la sessió.
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Les Comissions Informatives Generals celebraran les sessions amb l’antelació suficient
al dia preestablert per a la celebració de les sessions plenàries. L’hora de celebració de
les sessions serà establerta pel President, d’acord amb la resta dels membres que la
integren. S’exceptua d’aquest règim, les sessions que hagi de celebrar la Comissió
Especial de Comptes, en el qual cas s’estarà a allò que determina l’article 101 del
DLEG 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; La
Comissió Especial d’Honors i Distincions que es regirà pel Reglament propi, celebrarà
sessió amb l’antelació suficient al dia preestablert per a la celebració de les sessions
plenàries corresponent
Pel que respecta als òrgans col·legiats complementaris, Junta de Portaveus, el règim
de sessions es regirà pel que es determina en els respectius acords de creació i, en el
seu defecte, atenent al procediment que es tracti.
Quart. Sessions Extraordinàries: A les convocatòries de les sessions
extraordinàries i les extraordinàries urgents, les hi seran d’aplicació les disposicions de
caràcter general previstes a la legislació de règim local.
Cinquè. Convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats: De conformitat
amb el que estableixen els articles 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les convocaries
s’efectuaran per mitjans electrònics.
A aquests efectes les notificacions es dipositaran a bústia del servei de notificacions
electròniques (e-Notum) de l’Administració Oberta de Catalunya, al qual s’hi accedirà
mitjançant l’enllaç facilitat al correu d’avís de notificació. Aquest sistema permetrà
tenir constància fefaent de la data i hora de la tramesa i de la recepció de la
convocatòria, moment a partir del qual la notificació s'entendrà practicada a tots els
efectes legals. En tot cas, les convocatòries hauran de ser trameses amb l’antelació
mínima que preveu l’article 46. 2. b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Règim Local.

Observacions: La competència en la determinació de la periodicitat de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern, quan són resolutòries, és del Ple (article 99.1 del
DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sisè. Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
-----------
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