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1.- Antecedents de fet:
El ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2015, va aprovar entre
d’altres assumptes, la configuració del cartipàs comarcal per al mandat 2015-2019, establint
el règim de sessions del ple comarcal, d’acord amb l’article 66 del Reglament orgànic del
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

2on.- Règim de sessions dels òrgans col·legiats.
La normativa esmentada regula el règim de sessions dels òrgans col·legiats que van estar
determinats per acord plenari en la configuració del cartipàs comarcal, en el sentit següent:
-

El ple es reunirà de forma ordinària el tercer dijous de cada dos mesos, i
La Comissió Permanent el segons dimarts de cada mes.

En aquest sentit, es fa necessari definir i aprovar el calendari de les sessions ordinàries del
Ple del Consell Comarcal, per a l’anualitat del 2018, establint el dia i l’hora de les sessions.
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS

Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries del l’òrgan col·legiat del Ple del
Consell Comarcal, per a l’anualitat del 2018, de conformitat amb els acords de configuració
del cartipàs comarcal adoptats pel plenari en sessió del dia 29 de juliol de 2015, i que es
detalla a continuació:
sessió plenària ordin
18 de gener
15 de març
17 de maig
19 de juliol
20 de setembre
15 de novembre

L’hora de la celebració de les sessions ordinàries s’estableix a les 17:00 hores.
Segon.- ESTABLIR que les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i
celebració establerts per la Llei i pel Reglament orgànic d’aquest Consell Comarcal.
No obstant això, el Ple de la Corporació, acordarà el què cregui més adient.

El Vallès Occidental, 3 de gener de 2018

EL PRESIDENT,

Ignasi Giménez Renom
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