
 
 

 
 

 

ACORD DEL PLE MUNICIPAL  
CARÀCTER SESSIÓ: ORDINÀRIA 
Data: 27 d´abril de 2020 
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA 
Expedient núm. 1032-000003-2020 
 
 

 
ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN. EXPEDIENT 2020000520. 
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS DE PLE MUNICIPAL.  
 
 
Antecedents de fet 
 
1. El 12 de juliol de 2019, el Ple va adoptar, entre altres, l’acord relatiu a la determinació 

del règim de sessions ordinàries del Ple, i en el seu apartat primer disposa que 
aquestes tindran lloc el primer dilluns de cada dos mesos a les 19:30 hores, excepte 
que sigui festiu, en quin cas se celebrà l’endemà. En cas de coincidència entre sessió 
de Ple i de Junta de Govern, es modificarà l’horari de la Junta de Govern per mitjà del 
Decret d’Alcaldia de la convocatòria.  
 

2. En la mateixa sessió, per acord de l’Ajuntament en Ple, es va establir en l’apartat 
segon que celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local els dilluns de 
cada quinze dies, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcalde, a les 
19:30 hores. En cas de coincidència entre sessions de Junta de Govern Local i de Ple, 
es modificarà l’horari de la Junta de Govern per mitjà del Decret de l’Alcaldia de la 
convocatòria. En tot cas, les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.  

 
3. Es considera la conveniència de modificar aquest règim de periodicitat de les sessions 

per adequar-lo al funcionament operatiu de la Corporació.  
 

4. Paral·lelament, i mentre durin les obres de reforma de l’Ajuntament el Ple celebrarà 
sessions en els espais municipals dels diferent nuclis de població, que s’establirà en el 
decret de convocatòria corresponent.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

(LBRL) i 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya (TRLMC), estableixen les normes de funcionament del 
Ple de la Corporació,   

 
2. Article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l'Ajuntament aprova l'adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer: Determinar un nou règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament, les quals es celebraran el primer dimarts de cada dos mesos a les 19:30 
hores, essent la primera sessió ordinària d’aquest nou règim el proper mes de juny.  
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Segon: Establir que per al mes d’octubre la convocatòria de la sessió ordinària se 
celebrarà el dimarts de la tercera setmana.  
 
Tercer: Establir que les sessions ordinàries de les Comissions Informatives es celebraran 
el dimarts de la setmana anterior a la realització de les sessions del Ple,  o bé, si fos 
festiu, el dia hàbil anterior o posterior, a les 19:30.  
 
Quart: Establir que les sessions del Ple, mentre durin les obres de reforma de 
l’Ajuntament,  se celebraran de manera itinerant als diferents nuclis de població.  
 
Cinquè: Establir que l’alcalde president estarà facultat per a suspendre la celebració de 
les sessions del Ple del mes d’agost i també en supòsits excepcionals per motius 
justificats que quedaran degudament acreditats a l’expedient. Així mateix, podrà alterar 
les dades d’aquelles sessions plenàries que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, 
com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l’eficàcia en 
la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les 
sessions dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. 
En tot cas, en aquests casos les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries. 
 
Sisè: Establir que totes les sessions que es celebrin en diferent data i hora de les 
assenyalades en els apartats anteriors, tindran el caràcter de sessions extraordinàries. 
 
Setè: Publicar el règim de sessions ordinàries previst en aquest acord en el Portal de 
Transparència Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.   
 
Vuitè: Notificar el present acord a tots els regidors i regidores, així com als departaments 
municipals pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup 
municipal “ApO”, l’abstenció de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les 
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   
                                        Vist i plau 

Francesc Fernández Ferran                                             Lucas Ramírez Búrdalo      
Secretari                                                                           Alcalde 
 
 
Olèrdola, a la data de la signatura electrònica.  
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