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3.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 
 
 
L’article 46.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que els òrgans col·legiats de les corporacions locals funcionen en règim de sessions ordinàries 
de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents. Per la seva banda 
l’apartat segon d’aquest mateix article disposa que el ple celebra sessió ordinària com a mínim 
cada dos mesos en els ajuntaments dels municipis amb una població compresa entre els 5.001 
i els 20.000 habitants. En el mateix sentit, l’article 98 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. 
Per últim, els articles 38 i 78 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, disposen que la fixació de la 
periodicitat de les sessions plenàries cal fer-la en la sessió o les sessions extraordinàries que es 
convoquin un cop constituïda la nova corporació. 
Per tot això; 
Vist el que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 
règim local, 97 i 98 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 47 del Text refós de règim local aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, i 38 i 78 del Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 
Vist, igualment, el que es disposa a l’article 90.2 del Reglament d’organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, en relació a la 
predeterminació de la segona convocatòria per als casos d’inexistència de quòrum; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar celebrarà sessió ordinària durant la 
segona quinzena dels mesos senars, en dia hàbil. 
 
SEGON.- Pel cas d’inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria a què es refereix 
l’article 90 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, s’entendrà automàticament convocada per al 
mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en primera convocatòria. 
 


