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1.- Antecedents de fet:
I. El passat dia 19 de juliol de 2019 es va constituir el Consell Comarcal per al mandat
Corporatiu 2019-2023, havent-se de procedir a la configuració del cartipàs, en els termes
previstos normativament.
II. Un dels apartat que comprèn la configuració del cartipàs esmentada, és la determinació
del règim de sessions del ple comarcal.
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“
Procediment:
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El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2019, va adoptar l’acord
núm. 20/2019 següent:

A

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA AL BOPB

La normativa aplicable és la següent:
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.
Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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1er.- Normativa aplicable.
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2.- Fonaments de dret:

Els articles 46 i 47 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text
refós les disposicions legals vigents en matèria de règim local, articles 58 i 78 del Reglament
d’ordenació, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, Real Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, regulen el règim de les sessions plenàries.

B

2on.- Règim de sessions plenàries.

Així mateix, l’article 66 del Reglament orgànic comarcal, estableix que el Ple del Consell
Comarcal celebrarà sessió ordinària com a mínim un cop cada dos mesos.
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció dels següents,

Segon.- DETERMINAR que a proposta de la Junta de Portaveus, el President podrà
traslladar el dia de la sessió ordinària en els casos que coincideixi en dia festiu, períodes de
vacances o situacions anàlogues que impedeixin una normal convocatòria de la sessió.
Tercer.- FIXAR les sessió ordinàries del segon semestre pel dia 19 de setembre de 2019 i
pel dia 21 de novembre de 2019.
Quart.- FIXAR la sessió ordinària del mes de gener de 2020 pel dia 16 de gener de 2020.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Ignasi Giménez Renom
President
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Terrassa, 1 d’agost de 2019.
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- Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i celebració
establerts per la llei.
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- En el cas que el tercer dijous del bimestre sigui festiu, la sessió ordinària es celebrarà
l’endemà divendres, a la mateixa hora.

Data 9-8-2019

- Les sessions ordinàries es celebraran un cop cada dos mesos, concretament, el
tercer dijous del bimestre, a les 17'00 hores, iniciant-se aquestes celebracions el proper
mes de setembre d'enguany.
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Primer.- ESTABLIR el règim de sessions del PLE DE LA CORPORACIÓ en la forma
següent:

A

ACORDS
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