AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
El Senyor Ramon PUJOL HAMELINK, Secretari – Interventor de l’Ajuntament de L’Armentera,
CERTIFICA:
Que en data 25 de juny de 2015, el Ple municipal de l’Ajuntament de L’Armentera va adoptar,
entre d’altres, del següent ACORD:
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL. (Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. Com a mínim cal celebrar una sessió plenària ordinària cada 3 mesos, quan es tracti de
municipi de fins a 5.000 habitants.
Fonaments de dret.
➢ Art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. ACORDAR celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació el primer dimecres de cada
mes, a les vuit del vespre, havent-se de celebrar el primer el dimecres 1 de juliol de 2015. En el
cas que el dia de celebració de la sessió ordinària s'escaigués en dia festiu, la sessió ordinària es
traslladarà al dimecres hàbil següent.
I, perquè així consti, a L’Armentera el dia 30 de juny de 2015, signo el present certificat advertint,
conforme disposa l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que resta pendent
d’aprovació l’acta corresponent.

Il.lm. Sr. Narcís Isern Serra
Alcalde – President

Ramon Pujol Hamelink
Secretari – Interventor
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