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ANUNCI 
Referent al Cartipàs de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 2019-2023 
 
 
Per general coneixement es dona publicitat a l’acord de Ple municipal de data 08.07.2019, 
sobre la fixació de la periodicitat de les sessions del Ple i la periodicitat de les sessions de la 
Junta de Govern Local : 
 
3.- Aprovar la fixació de la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment 
de la nova organització municipal i, en particular, a l'establiment de la periodicitat de les 
sessions del Ple. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL) 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 (TRLMLC), el Ple pot 
tenir sessions ordinàries o extraordinàries.  
 
Atès que les sessions ordinàries s’han de celebrar, com a mínim, cada dos mesos, a la vista 
del que preveu l'article 46.2.a) de la LRBRL i l’article 98 del TRLMLC. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran 
amb caràcter mensual, se celebraran el darrer dilluns no festiu de cada mes, a les 8 del 
vespre, en el Saló de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte. En cas que fos 
festiu, se celebraria el primer dia hàbil següent. 
 
Segon.- Facultar el Sr. alcalde a no convocar les sessions ordinàries del Ple del mes 
d’agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió 
dels assumptes municipals, així com a posposar o avançar les sessions ordinàries mensuals 
del Ple quan el dia fixat sigui festiu o inclòs en un període de vacances. 
 
Tercer.- Fer constar que les convocatòries de les sessions del Ple s’efectuaran 
electrònicament als respectius correus corporatius dels regidors i regidores. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació”. 
 
4.- Aprovar la fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment 
de la nova organització municipal i, en particular, a l'establiment de la periodicitat de les 
sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 99.1 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 
(TRLMLC), la Junta de Govern Local té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada 
pel Ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho decideix.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Eleccions/Tipus_eleccions/Municipals/Any2011/Documents/Arxius/MU2011_BOE_20110329_CON.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Eleccions/Tipus_eleccions/Municipals/Any2011/Documents/Arxius/MU2011_BOE_20110329_CON.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Eleccions/Tipus_eleccions/Municipals/Any2011/Documents/Arxius/MU2011_BOE_20110329_CON.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Eleccions/Tipus_eleccions/Municipals/Any2011/Documents/Arxius/MU2011_BOE_20110329_CON.pdf
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Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran una 
periodicitat de dues al mes. 
 
Segon.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació”. 
 
*Document  datat i signat electrònicament 
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