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DECRET RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES DATES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
DEL PLE I LES SEVES COMISSIONS CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE DE 2021.
AJT/35387/2019
ATÈS que l’Ajuntament en Ple, en sessió de 21 de juny de 2019, va adoptar 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 quart dimecres de cada mes a les 10.30 hores, excepte el mes d’agost;
i que els mesos de gener, abril, juny i octubre, tindran lloc el quart dimecres a les 16.30 hores.
Així mateix, aquest acord faculta a l’Alcaldia per tal que, pugui modificar el dia i hora de la
sessió ordinària del Ple, previ acord de la Junta de Portaveus, per circumstàncies lliurament
apreciades per aquest òrgan.
ATÈS que a la mateixa sessió, el Ple va establir, a l’apartat cinquè del mateix acord, que les
comissions permanents sectorials previstes als articles 123 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de regim local, 60 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 i 59 a 63 del Reglament
Orgànic del Ple vigent (BOPB 12.01.2012), celebraran sessió ordinària els dimecres de la
setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, sens perjudici que puguin
ser convocades en sessió extraordinària pel/per la seu/va President/a.
ATÈS que l’article 34.2 del vigent Reglament Orgànic del Ple, determina que les dates
periòdiques mensuals de celebració de les sessions ordinàries del Ple s’acordaran a la sessió
del Ple d’organització, sense perjudici de les seves modificacions en els termes que el mateix
acord reculli.
VIST que l’article 66.1 del referit Reglament, determina el caràcter ordinari de les sessions de
les comissions permanents que es convoquin per l’examen d’assumptes que hagin de ser
resolts en els plens ordinaris.
VIST que la Junta de Portaveus en sessió de 26 de maig de 2021, va determinar que el Ple
ordinari corresponent al mes de setembre tingués lloc el dimecres dia 29; i les sessions
ordinàries de les comissions permanents del Ple el dimecres 22 de setembre de 2021.
Aquesta Alcaldessa-Presidenta, fent ús de les facultats que em confereixen els articles 122.2 i
124.4.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL corresponent al mes de
setembre de 2021, tingui lloc el 29 de setembre de 2021, a les 10:30 hores i que les sessions
de les comissions permanents sectorials del Ple de caràcter ordinari, tinguin lloc el dimecres,
22 de setembre de 2021, a partir de les 9.45 hores.
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SEGON.- COMUNICAR aquest Decret a l'Alcaldia-Presidència, a la Secretaria general del Ple,
a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal i a la Direcció dels mitjans de
comunicació i a totes les àrees de l'Ajuntament mitjançant “Intranet”.
TERCER.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, i a la
resta de regidors/es de la Corporació, amb indicació del recurs que figura a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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