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Es fa públic pel seu general coneixement, que en sessió plenària de data 27 de juny
de 2019, entre d’altres, es va deliberà sobre l’assumpte següent:
PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

Atès que en conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, en concordança amb el que preveu el DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el plenari de la corporació pot celebrar sessions ordinària o extraordinàries,
i celebrarà en tot cas, sessions ordinàries amb una periodicitat de 2 mesos.
De conformitat amb el que disposen els articles 38 i 78 del reglament d'organització i
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, 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 concordança amb el que preveu el DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la la Llei municipal i de règim
local de Catalunya,
Es proposa al plenari de la Corporació el següent,
ACORD,
PRIMER: Establir que les sessions ordinàries del plenari de la corporació que es
celebraran amb caràcter bimestral, tinguin lloc durant la segona quinzena dels mesos
parells, a les 19:30 hores, en la sala de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a
l'efecte.
SEGON: En previsió, estableix inicialment el calendari de sessions següent:
Exercici 2019:
22 d’agost, 24 d’octubre i 19 de desembre
Exercici 2020:
20 de febrer, 16 d’abril, 18 de juny, 20 d’agost, 22 d’octubre i 17 de desembre
Exercici 2021:
18 de febrer, 22 d’abril, 17 de juny, 19 d’agot, 21 d’octubre i 16 de desembre
Exercici 2022:
17 de febrer, 21 d’abril, 16 de juny, 18 d’agost, 20 d’octubre i 15 de desembre
Exercici 2023:
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Un cop celebrades les eleccions locals del 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 plenari.
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TERCER: Facultar al Sr. Alcalde per a suspendre i alterar les sessions del plenari
esmentades en el punt anterior, com a conseqüència dels períodes vacacionals, així
com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals i per necessitats dels mateixos.

Móra d’Ebre, document signat electrònicament
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