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M. TERESA REDONDO DEL POZO, SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
FAIG CONSTAR:
Que en sessió extraordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament en data 21 de juny de 2019, es
va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL.
ATÈS que en sessió de 15 de juny de 2019, va tenir lloc el Ple de constitució de la corporació
nascuda de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, de conformitat amb el que
preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general.
VIST que l'article 122.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que el Ple es dotarà del seu propi reglament, i que en desenvolupament d’aquest
precepte es va aprovar el Reglament Orgànic del Ple vigent (BOP de 12.01.2012) el qual, a
l’article 34, determina el règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, establint el seu
caràcter mensual, llevat del mes d’agost, previsió que a més compleix amb el que preveu
l’article 98.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.
VISTA la Providència de l’alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple, per
tal que realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un dictamen referent a la
determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
El Ple, a proposta de l’alcaldessa-Presidenta, fent ús de les facultats que li confereix l’article
124.4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
ACORDA:
PRIMER.- DETERMINAR que les sessions ordinàries del Ple municipal tinguin lloc, amb
periodicitat mensual, el quart dimecres de cada mes, a les 10.30 hores, excepte el mes d’agost;
i els mesos de gener, abril, juny i octubre, tindrà lloc el quart dimecres a les 16.30 hores. Pel
cas que el quart dimecres fos dia inhàbil, la sessió plenària ordinària tindrà lloc el dia hàbil
següent a la mateixa hora.
No obstant això, es faculta a l’Alcaldia per tal que, amb l’acord previ de la Junta de Portaveus,
pugui dictar un Decret modificant el dia i l’hora de la sessió ordinària mensual del Ple quan les
circumstàncies lliurament apreciades per la Junta de Portaveus aconsellin un altre dia o hora.
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SEGON.- El règim de sessions recollit en el present acord s’estableix sens perjudici del que
disposen els articles 35 i 36 del reglament orgànic del ple de l’ajuntament vigent en referència a
les sessions de caràcter extraordinari, i extraordinari i urgent, del Ple municipal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al gabinet de l’Alcaldia, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal, i a totes
les àrees de l'Ajuntament mitjançant la publicació en Intranet, als efectes legals oportuns i ferne difusió a la seu electrònica municipal.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es de la corporació amb indicació dels
recursos procedents.
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