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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, va 
aprovar, per unanimitat, l’acord que, literalment, diu:

Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou 
Ajuntament, es considera necessari l’establiment d’un calendari 
d’organització dels òrgans col·legiats de l’any 2020. 

Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del 
dia i de fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del 
secretari, com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca 
l’òrgan col·legiat.

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 realitzar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar 
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.

De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions 
contemplades en les lleis anteriorment esmentades, 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions 
informatives  i per als plens del que queda de l’any 2019 i del 2020:

Sessions Ple 2019
Comissions Informatives sessions plenàries

                   
dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient  
a 
l’Interventor

dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòria 

Comissió 
informativa

sessions 
Comissió 

informativa 

dia 
convocatòria 

ple 

sessions               
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NOVEMBRE 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 21/11/2019 25/11/2019 28/11/2019
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Sessions Ple 2020
Comissions Informatives sessions plenàries

 

                   
dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient  
a 
l’Interventor

dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòria 

Comissió 
informativa

sessions 
Comissió 

informativa 

dia 
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sessions               
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GENER 08/01/2020 14/01/2020 20/01/2020 23/01/2020 27/01/2020 30/01/2020
MARÇ 04/03/2020 10/03/2020 16/03/2020 19/03/2020 23/03/2020 26/03/2020
MAIG 06/05/2020 12/05/2020 18/05/2020 21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020
JULIOL 01/07/2020 07/07/2020 13/07/2020 16/07/2020 20/07/2020 23/07/2020
SETEMBRE 02/09/2020 08/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 21/09/2020 24/09/2020
NOVEMBRE 04/11/2020 10/11/2020 16/11/2020 19/11/2020 23/11/2020 26/11/2020

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores 
afectats/des i als Caps dels diferents Serveis 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.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 8d74dc68c5d74451a869233d1c17c88a001 Data document: 27/09/2019

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Certificat  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 27/09/2019 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/09/2019 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

		2019-09-30T11:30:18+0200
	Certificat gestor d'expedients




