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MSA/APG
Expedient: 2020/2756
Exp: PLE2020/5

Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de juliol de 2020, va aprovar, per
11 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-AM (6) i de
JUNTS (5) i 6 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del PSCCP (3), de CS (2) i de LREC-ECG (1), l’acord que, literalment, diu:
En sessió extraordinària de 16 de juliol de 2019 es va aprovar entre d’altres
acords la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
les quals tindrien lloc el primer, tercer o cinquè (si escau) dilluns de cada mes,
que no siguin festius
A hores d’ara, de cara a l’organització de l’Ajuntament, es creu convenient
canviar el dia de celebració de les juntes dels dilluns als dijous. Aquest canvi
implica la modificació de l’acord adoptat pel Ple en data 16 de juliol de 2019
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i 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, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar sessió ordinària del
Ple com a mínim cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una
població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la Junta de Govern Local amb
una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que a
aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal abans
esmentada.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran
lloc el primer, tercer i cinquè (si escau) dijous de cada mes de l’any, que no
sigui festiu, a les 16.30 hores, a la Sala de Comissions o en un altre lloc de la
casa Consistorial que s’entengui, per resolució d’Alcaldia, que sigui més
escaient per a la millor aplicació de les mesures sanitàries adients.
Segon. Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així
com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui
festiu, es trobi inclòs en un període vacacional, o quan per motius de força
major sigui impossible la seva celebració
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Tercer. Modificar el calendari de les sessions ordinàries de Junta de govern
local, aprovades en sessió plenària ordinària de 26 de setembre de 2019 de la
manera següent:
On diu:

Sessions de Junta de Govern Local 2020

Setembre
Octubre

Novembre

Desembre

dia màxim
per entregar
l'expedient a
l’interventor

dia màxim
per entregar
l'expedient al
secretari

dia
convocatòria

sessions

19/08/2020

25/08/2020

02/09/2020

07/09/2020

02/09/2020

08/09/2020

16/09/2020

21/09/2020

16/09/2020

22/09/2020

30/09/2020

05/10/2020

30/09/2020

06/10/2020

14/10/2020

19/10/2020

14/10/2020

20/10/2020

28/10/2020

02/11/2020

28/10/2020

03/11/2020

11/11/2020

16/11/2020

11/11/2020

17/11/2020

25/11/2020

30/11/2020

18/11/2020

24/11/2020

02/12/2020

07/12/2020

02/12/2020

08/12/2020

16/12/2020

21/12/2020

Ha de dir:

Sessions de Junta de Govern Local 2020

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

dia màxim
per entregar
l'expedient a
l’interventor

dia màxim
per entregar
l'expedient al
secretari

dia
convocatòria

sessions

24/08/2020

27/08/2020

31/08/2020

03/09/2020

07/09/2020

09/09/2020

10/09/2020

17/09/2020

21/09/2020

24/09/2020

28/09/2020

01/10/2020

05/10/2020

07/10/2020

09/10/2020

15/10/2020

19/10/2020

22/10/2020

26/10/2020

29/10/2020

27/10/2020

29/10/2020

02/11/2020

05/11/2020

09/11/2020

12/11/2020

16/11/2020

19/11/2020

23/11/2020

26/11/2020

30/11/2020

03/12/2020

07/12/2020

10/12/2020

14/12/2020

17/12/2020

Quart. Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i
als Caps de les diferents Àrees Municipals, per al seu coneixement i efectes.
I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb
el vistiplau de l’alcalde.
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