AJUNTAMENT DE BERGA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A FI QUE SIGUI SOTMESA
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ

PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2015/36
PRP2015/941

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-2019. DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I COMISIONS INFORMATIVES
RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES
MOTIVACIÓ
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de
30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova Corporació municipal en data 13
de juny de 2015, s’han de procedir a l’establiment de les sessions ordinàries del Ple, de la
Junta de Govern Local i les Comissions informatives.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, és un òrgan d’existència obligatòria a tots els ajuntaments
(art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local (LBRL) i 48.1.a) del 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 TRLCat.)).
Atès que la Junta de Govern Local, també és un òrgan necessari i obligatori en els
municipis de més de 5.000 habitants, i a Catalunya, a més a més, en els municipis que són
capital de comarca (arts. 20.1.b) i 48.1.b) TRLCat.)
Vist que els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries de
periodicitat preestablerta i que, com a mínim, en els municipis de població entre 5.001 i
20.000 habitants, s’han de celebrar cada dos mesos (art. 46.2.a) LBRL i 98.a) TRLCat.).
Atès que les juntes de govern local, per exercir les seves competències resolutòries, tenen
sessions ordinàries amb periodicitat determinada pel Ple de la Corporació (art. 23 LBRL,
99 TRLCat, 112 i 113 del real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals).
Vist que la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions d’estudi, d’informe o
consulta ha d’ésser determinada pel Ple de la Corporació i que aquestes han de ser
d’existència obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants (art. 20.1.c) LBRL,
48.2.a), 60, 100 TRLCat.).
Vist els articles. 4.1.a), 62 LBRL, 6.2 i 49 TRLCat., 21 a 23 del reglament d’Organització
Municipal de l’Ajuntament de Berga (ROM) i 35 ROF que contemplen que correspon en tot
cas als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització.
DISPOSICIÓ

Mod. DEC-GRAL

El ple de la corporació acorda:
Primer.- Establir com a règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació el primer
dijous hàbil de cada mes, a les vint (20:00) hores, amb les següents excepcions:
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- El mes d’agost que no se celebrarà ple ordinari.
- El mes de gener la sessió plenària se celebrarà un dijous dintre de la primera
quinzena del mes.
- Quan la celebració d’una sessió ordinària del ple s’escaigués amb les festes de la
Patum, així com amb la Setmana Santa, la sessió ordinària es desplaçarà una
setmana abans o desprès de la de celebració de la festa.
Segon.- Establir que les comissions informatives permanents que corresponguin se
celebraran els dijous de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del
Ple a les dinou (19:00) hores.
Tercer.- Establir com a règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
setmanalment els dijous hàbils a les divuit (18:00) hores amb l’excepció d’aquells casos en
què es discuteixin assumptes delegats pel Ple en ela JGL i la setmana en què es celebrin
les comissions informatives permanents, que es durà a terme a les vint (20:00) hores. Així
mateix, durant el mes d’agost es celebraran cada quinze dies. Quan el dijous sigui inhàbil,
la celebració de la Junta de Govern Local es traslladarà a l’anterior o al següent dia hàbil.

Berga, 22 de juny de 2015
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L’alcalde
Montserrat Venturós Villalba
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