
 

Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: PLN/2017/5
Assumpte: Ple municipal

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

SOBRE PERIODICITAT DELS PLENS ORDINARIS MUNICIPALS

1. ANTECEDENTS

1er. En data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament en 
Ple on es va establir, de conformitat amb l’article 38.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, la periodicitat de sessions del Ple, en el següent sentit: 

“Primer.- Que l’Ajuntament celebri sessió plenària ordinària cada dos mesos, concretament  
el tercer dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i si aquest  
és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.

Segon.- Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar, a  
l’igual que la resta d’òrgans col·legiats s’efectuï telemàticament, a les adreces de correu  
electrònic dels regidors o per la plataforma administrativa.”

2on. Aquesta periodicitat va ser modificada pel ple de la Corporació en sessió ordinària de 
data 17 de novembre de 2016, respectant la periodicitat mínima exigida per la normativa 
vigent, en concret, per l’article 46.2.a) de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases. Els acords adoptats es transcriuen seguidament: 

“PRIMER.-  Modificar  la  periodicitat  de  les  sessions  plenàries  ordinàries  que  quedaran  
establertes cada tres mesos, concretament el tercer dijous dels mesos de gener, abril,  
juliol i octubre i, si aquest és festiu, el següent dijous hàbil, a les 19:00 hores.

SEGON.-  Que la  tramesa de la  convocatòria  i  documentació que l’hagi  d’acompanyar  
s’efectuï  telemàticament  per  la  plataforma  administrativa  habilitada  a  tal  efecte:  
http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat,  un  cop els  regidors  disposin  del  certificat  
digital necessari per accedir-hi a la seu.”

3er. Fent ús de la facultat de l’article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 
en dates 15 i 16 de març de 2017, els tres regidors del grup municipal PdeCAT i els tres 
regidors  del  grup  municipal  socialista  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  van 
sol·licitar la celebració d’un ple extraordinari, que es va celebrar en data 4 d’abril de 2017, 
on es van tractar,  entre d’altres,  les propostes  de modificació  de la periodicitat  de les 
sessions plenàries que s’indiquen a continuació: 

- Proposta d’acord del grup PDeCAT d’aprovació, si s’escau, de la modificació de la  
freqüència dels plens municipals.- Exp. 384/2017

“ACORDS: 

Primer: Anul·lar i deixar sense efectes la resolució número 9 del Ple de data 17 de  
novembre  de  2016  mitjançant  la  qual  es  va  modificar  la  freqüència  dels  Plens  
Ordinaris. 
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Segon: Recuperar la freqüència bimensual dels Plens Ordinaris a partir de l’aprovació  
d’aquesta proposta de resolució. 

Tercer:  Dur  a  terme les publicacions  corresponents als  butlletins oficials  i  al  tauler  
d’anuncis de la Corporació”.

- Proposta d’acord del grup PSC d’aprovació,  si  s’escau,  de la modificació de la  
periodicitat de les sessions plenàries.- Exp. 384/2017.

“ACORDS: 

PRIMER.- Modificar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries que queden  
establertes bimensualment  el  tercer  dijous  de gener,  març,  maig,  juliol,  setembre i  
novembre i si aquest és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.

SEGON.- Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar  
s’efectuï  telemàticament  per  la  plataforma  administrativa  habilitada  a  tal  efecte:  
http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat,  un  cop  els  regidors  disposin  del  
certificat digital necessari per accedir-hi a la seu.

TERCER.- Dur a terme les publicacions corresponents al BOPT i tauler d’anuncis de la  
Corporació”. 

4rt. Amb posterioritat a aquests acords de data 4 d’abril de 2017, l’Alcaldia va convocar ple 
ordinari  pel  dia  20  d’abril  de  2017,  d’acord  amb la  periodicitat  que  era  vigent  fins  al 
moment. 

2. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1era. L’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries acordat en data 4 d’abril de 
2017, a partir de propostes diferents per part de dos grups municipals, des del punt de 
vista de la redacció, va propiciar una interpretació incorrecta dels acords presos en relació 
a l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries. 

Ens referim al fet de que la proposta d’acord del grup municipal PSC sí assenyala els 
mesos  de celebració  dels  plens  però  la  proposta  d’acord  del  grup  municipal  PDeCAT 
només reclama una periodicitat bimensual, sense establir els mesos en els quals s’han de 
celebrar les sessions. 

2ona. Considerant que no es pot atorgar efectes retroactius a l’acord, aquesta Alcaldia va 
convocar el ple de data 20 d’abril de 2017 amb caràcter ordinari, entenent que així no es 
perjudicava la bimensualitat, atès que d’haver considerat que la celebració del ple ordinari 
era al mes de maig de 2017 (com assenyalava la proposta d’acord del grup municipal PSC 
i com també va reclamar via plenària el grup municipal PDeCAT), ens trobaríem en una 
situació de 4 mesos sense plens ordinaris (darrer ple ordinari gener i següent ple ordinari 
maig). 

Altrament,  si  es  considera  que s’hauria  d’haver  aplicat  la  periodicitat  fixada en l’acord 
proposat pel grup municipal PSC, ens trobaríem en una situació de dos plens ordinaris en 
mesos seguits (ordinari ja celebrat en el mes d’abril i ordinari maig).

En definitiva, resulta difícil d’aplicar amb efectes retroactius la proposta d’acord del grup 
municipal PSC sobre denominació concreta dels mesos on s’insta la bimensualitat. 
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En tot cas, fer més plens ordinaris que no pas extraordinaris no menyscaba la legalitat ni el  
control de l’oposició sobre l’equip de govern, més aviat al contrari. 

En aquest punt, cal subratllar que l’adaptació a la nova aplicació Gestiona implica, per una 
banda, ésser ajuntament pilot a la comarca des d’un punt de vista de la implantació de 
sistema  telemàtic  d’accés  a  la  informació  d’electes  i,  per  altra,  temps  afegit  a 
l’administració ordinària per formació, tant d’electes com de personal d’oficines. Per la qual 
cosa, seria desitjable la lògica comprensió de tots amb diferents interpretacions que, en tot  
cas, han volgut ser respectuoses amb l’accés a la informació dels onze regidors i amb la 
legalitat prevista, principis a vegades de difícil combinació amb l’agilitat administrativa. 

Partint d’aquestes consideracions, i per tal d’obeir l’acord plenari adoptat en data 4 d’abril  
de 2017 en base a la proposta del grup municipal PSC, on es fixa la periodicitat de les 
sessions plenàries de forma bimensual, en concret, els mesos de gener, març, maig, juliol,  
setembre i novembre.

Considerant, no obstant, que tot i començar a aplicar aquesta nova periodicitat a partir de 
la data de la seva adopció (4 d’abril de 2017), el número de plens ordinaris en còmput  
anual per 2017 és de sis. 

A més abundament, indicar la conveniència de la proposta donada la possible dificultat de 
quòrum al mes d’agost. 

Finalment, considerar el crèdit existent a la partida pressupostària del pressupost vigent 
per l’exercici 2017, per indemnitzar les assistències efectives a òrgans col·legiats, a raó de 
quatre plens ordinaris anuals. 

Per tot això, 

RESOLC: 

PRIMER.- Justificar la no convocatòria de la sessió ordinària del ple municipal que s’hauria 
d’haver  celebrat  el  passat  dijous  dia  19 de maig de 2017,  pels  fets  indicats  a la  part  
antecedent. 

SEGON.- Considerar que, atès que no s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de maig,  
aquesta es convocarà amb caràcter extemporani el tercer dijous del mes de juny i tindrà el  
caràcter d’ordinària.

TERCER.-  Donar  compliment  als  acords  adoptats  pel  ple  municipal  en  sessió 
extraordinària de data 4 d’abril de 2017, en relació a l’establiment de la periodicitat dels  
plens ordinaris amb caràcter bimensual els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i  
novembre, de manera que els plens ordinaris per la resta de l’any 2017 seran als mesos  
de juny, juliol, setembre i novembre, atorgant al ple ordinari del mes de juny el caràcter 
d’excepcional per convocar-se en substitució del ple ordinari del mes de maig. 

QUART.- Significar la necessitat, si s’escau, de modificar el pressupost per suplementar la 
partida  pressupostària  d’assistència  efectiva  a  sessions  dels  òrgans  col·legiats,  en  el 
benentès que no serà necessari si, en funció de la quantia, l’ús de la borsa de vinculació  
jurídica no pertorba la prestació de cap servei o el compliment de qualsevol altra obligació 
de l’entitat. 

 



 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als onze regidors de la Corporació. 

SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al proper ple ordinari. 

En dono fe
L’alcalde El secretari interventor tresorer

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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