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Ple Municipal núm. PLE2019/8, de data 15 de juny de 2019
Ple Municipal
Convocatòria del Ple Municipal núm.PLE2019/8 de data 15 de juny de 2019

Fonaments de Dret
Per Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, es varen convocar eleccions locals per al dia 26 de maig de 2019.

Per als municipis on no existeixi cap normativa municipal específica o que no hagin establert convocatòria
expressa de la sessió, es fixa, amb caràcter supletori, les 12 hores del migdia com a hora de celebració de la
sessió constitutiva. Si a la sessió no assistís la majoria absoluta del nombre legal de regidors/ores electes, la
sessió se celebrà dos dies després a les 12 hores.

Joan Carles Garcia Cañizares
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11/06/2019 Alcalde

De conformitat amb els articles 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i
37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i d’acord amb l’establert a l’Ordre PRE/114/2019, de 6 de juny, del
Departament de Presidència (DOGC núm. 7892, de 7 de juny de 2019), les corporacions municipals es
constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagi
presentat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors/ores electes, supòsit en què es
constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions.

D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’article 53.1 c) del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC

ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
Únic.- Constitució del nou ajuntament sorgit de les Eleccions Municipals del dia 26 de maig de 2019.
Segon.- en el cas que no assisteixin a la sessió constitutiva la majoria absoluta del nombre legal de
regidors/ores electes, quedarà automàticament convocada la seva celebració, en segona crida, per el dia
18 de juny de 2019, a les 12:00 hores.

Marta Portella Nogué
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11/06/2019 Secretària

Primer.- Convocar la sessió extraordinària del Ple de constitució de la nova corporació municipal que tindrà
lloc en primera crida pel proper dia 15 de juny de 2019, a les 12:00 hores a l’Auditori del Teatre Ateneu
Clavé, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de règim local, d’acord amb el
següent:
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Tercer.- Si qualsevol membre no pogués assistir a aquesta sessió, haurà de comunicar-ho a aquesta
Alcaldia, a través de l’Àrea de Secretaria, justificant la seva absència.
Quart.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar-se
els recursos següents:
Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els
articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Cinquè.- Notificar la resolució presa a tots els regidors/ores electes amb una antelació mínima de dos dies
hàbils a la data de la celebració.
Tordera, a data de signatura electrònica
Així ho mana i signa,
secretària.

Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde, davant meu, Marta Portella Nogué, la

11/06/2019 Secretària
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