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CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’A JUNTAMENT (03/2015) 
 
 
Decret núm. D/15/036 
 
Atès que l’art 80 del RD 2568/86, de 28 de novembre estableix que la convocatòria de les sessions 
extraordinàries han de ser motivades, aquesta ve donada pels següents motius: 
 
En data 31 de març de 2015, es va publicar en el BOE núm. 77 el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, 
mitjançant el qual es convoquen les eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel dia 24 de 
maig de 2015. 
 
Atès l’art 26.4 de la LOREG Los sorteos […] se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo 
noveno posteriores a la convocatoria.  
 
Per tant, el sorteig s’ha de produir entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015. 
 
També s’acredita la urgència per aprovar, si s’escau, elegir la persona que ha de ser nomenada jutge-
/-essa de pau titular del municipi de Banyeres del Penedès, atès que properament finalitza el termini 
de quatre anys per al qual fou nomenat l’actual jutge de pau titular. 
 
I, en tercer lloc, es fa necessari aprovar una modificació de crèdit per habilitar el crèdit adequat i 
suficient per l’atorgament d’una subvenció a l’associació de pares de la llar d’infants municipal, per tal 
que finalitzi la tramitació de l’expedient abans del curs escolar 2014-2015. 
 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'art. 80 del RD 2568/86, de 28 de novembre, i a fi de tractar els 
assumptes que figuren al ORDRE DEL DIA adjunt al present escrit, US CONVOCO perquè a les 20 
hores  de la tarda del DIMARTS dia  28 d’ABRIL  d’enguany, feu el favor de concórrer amb puntualitat a la 
Sala de Plens de la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA  de Ple, sota la 
sanció que estableix la legislació vigent en cas de no acudir-hi i no justificar causa que impedeixi 
l’assistència.  
 
Per tot això, 

RESOLC 
 

PRIMER.- Convocar els Srs/es Regidors/es a l'objecte de celebrar sessió extraordinària amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS 

LOCALS DEL DIA 24 DE MAIG DE 2015.- Exp. C/15/064 
2. APROVAR, SI S’ESCAU, ELEGIR LA PERSONA QUE HA DE  SER NOMENADA JUTGE-/-

ESSA DE PAU TITULAR DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PE NEDÈS.- Exp. C/15/050 
3. APROVAR, SI S’ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2015, DEL TIPUS 

CRÈDIT EXTRAORDINARI.- Exp. H/15/021 
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SEGON.- Que la present convocatòria i les propostes siguin comunicades a tots els membres de 
la Corporació per mitjans telemàtics, procedint-se a la seva publicació al Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament per a general coneixement. 

Així resolc a Banyeres del Penedès, 23 d’abril de 2015       

            Davant meu,  

L'alcaldessa      El secretari interventor  
 
 
 
 
 
 
 

Núria Figueras Tuset     Josep Guinovart i Mallafrè 

 
 
 
 
 


