
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE 

En la sessió de Ple extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2011 

s’aprova: 

 

PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE 
 
Vist el que disposa l’article 98a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya  sobre el règim de sessions plenàries. 
 
Vist el capítol primer del títol III del reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats local, referent al funcionament del Ple. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 
 
Primer.- El Ple tindrà sessió ordinària cada tres mesos, reunint-se l’últim dimecres del 
trimestre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a 2/4 de 10 del vespre, si 
s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de 
deu dies. 
 
Segon.- El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que 
estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
L’alcalde explica que malgrat es prevegi fer un Ple cada tres mesos, la dinàmica serà 
la de fer un Ple mensual. 
 
El senyor Feliu Puigbò demana si es mantindrà el pacte de permetre precs i preguntes 
a tots els Plens, inclús en els extraodinaris, i l’alcalde li respon afirmativament. 
 
La senyora Maria Carme Sala considera que l’hora proposada, la mateixa que hi havia 
fins ara, és massa tard i que representa un problema per als qui per la feina han de 
matinar. L’alcalde li respon que és un tema que s’ha tractat, sobretot per incentivar 
l’assistència de públic a les sessions, però que finalment s’han prioritzat les raons 
familiars dels regidors. 
 
Finalment, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’aprova la proposta, afegint-hi que en totes les 
sessions que es convoquin s’hi farà constar un torn de precs i preguntes. 

 


