
 
 
 
 

 
 

OD-06 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de juliol de 2019, el Ple del cartipàs del Consell Comarcal va aprovar el calendari de 

sessions dels òrgans col·legiats per a la legislatura 2019-2023. Per l’any 2022 es va preveure 
el calendari següent: 
 

Any DATA SESSIÓ HORA 

2022 18 de maig Consell d'Alcaldies 11:00 

2022 18 de maig Comissió Informativa 17:00 

2022 18 de maig Comissió Especial de Comptes 17:30 

2022 25 de maig Comissió de Govern 18:30 

2022 25 de maig Junta de Portaveus 18:50 

2022 25 de maig Ple 19:00 

2022 15 de juny Comissió Informativa 17:00 

2022 22 de juny Comissió de Govern 17:00 

2022 13 de juliol Consell d'Alcaldies 11:00 

2022 13 de juliol Comissió Informativa 17:00 

2022 20 de juliol Comissió de Govern 18:30 

2022 20 de juliol Junta de Portaveus 18:50 

2022 5 de setembre Comissió Informativa 17:00 

2022 7 de setembre Comissió de Govern 17:00 

2022 21 de setembre Comissió Informativa 17:00 

2022 28 de setembre Comissió de Govern 18:30 

2022 28 de setembre Junta de Portaveus 18:50 

2022 28 de setembre Ple 19:00 

2022 19 d'octubre Comissió Informativa 17:00 

2022 26 d'octubre Comissió de Govern 17:00 

2022 16 de novembre Consell d'Alcaldies 11:00 

2022 16 de novembre Comissió Informativa 17:00 

2022 23 de novembre Comissió de Govern 18:30 

2022 23 de novembre Junta de Portaveus 18:50 

2022 23 de novembre Ple 19:00 

2022 14 de desembre Comissió Informativa 17:00 



 
 
 
 

 
 

2022 21 de desembre Comissió de Govern 17:00 

 
2. El 20 de juliol de 2022 consta una sessió de Junta de Portaveus però manca la sessió del 

Ple. 
 

3. El Govern de la Generalitat ha anunciat el calendari escolar de cara al curs 2022-2023 per 
facilitar la conciliació familiar i millorar l’aprenentatge dels alumnes. 

 
- S’avança l’inici del curs al dilluns 5 de setembre, per als ensenyaments d’infantil i primària. 
- El dimecres 7 de setembre comença per a l’ESO, batxillerat i formació professional. 
- En el cas dels instituts escola, l’alumnat de l’etapa d’infantil i primària començarà el curs 

el dia 5, i l’alumnat de secundària el dia 7. 
 

4. Es considera necessari modificar el calendari de sessions aprovat pel Ple de 24 de juliol de 
2019 per tal d’incorporar la sessió de 20 de juliol de 2022. 
 
Alhora, es proposa suprimir la sessió de Comissió Informativa prevista pel 5 de setembre de 
2022 i la sessió de Comissió de Govern prevista pel 7 de setembre de 2022, en la mesura 
que aquestes sessions es preveien per incloure l’aprovació de la distribució dels ajuts de 
menjador amb anterioritat a l’inici del curs escolar. 

 
5. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 114.1 del Reglament orgànic comarcal disposa que el ple té sessions ordinàries, com 

a mínim, amb caràcter bimensual, respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant 
acord del propi ple a l’inici del mandat, on s’estableixen, a més, les dates i l’horari concret de 
celebració.  
 

2. En relació amb la Comissió de Govern l’article 135.3 del Reglament orgànic comarcal disposa 
que les sessions ordinàries tenen caràcter mensual d’acord amb la periodicitat establerta 
mitjançant acord plenari a l’inici del mandat, en el que s’estableixen les dates i les hores 
concretes de celebració. 
 

3. L’article 139 del Reglament orgànic comarcal disposa que les comissions informatives de 
caràcter permanent, celebren llurs sessions ordinàries amb caràcter mensual, d’acord amb la 
periodicitat establerta mitjançant acord plenari a l’inici del mandat, en el que s’estableixen les 
dates i les hores concretes de celebració. 
 

4. L’article 141.1 del Reglament orgànic comarcal preveu que la Comissió especial de comptes 
s’ha de reunir necessàriament amb caràcter ordinari abans de l’1 de juny de cada any, als 
efectes previstos a l’article 78 d’aquest Reglament, sens perjudici que amb anterioritat se 
celebrin les reunions preparatòries que es considerin convenients.  



 
 
 
 

 
 

 
5. L’article 142 del Reglament orgànic comarcal disposa que el Consell d’alcaldies s'ha de reunir 

almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president o la presidenta del Consell 
Comarcal. També es pot reunir a instància del Ple o d'una tercera part dels alcaldes i/o 
alcaldesses que l'integren. 
 

6. L’article 148 del Reglament orgànic comarcal disposa que la Junta de Portaveus celebra les 
seves sessions ordinàries amb anterioritat a la celebració de cada sessió plenària podent 
celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi el president o presidenta, a iniciativa 
pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que aquests representin, com a 
mínim, a una quarta part dels membres de la corporació.  
 
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus són convocades pel 
president o presidenta.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple: 
 
Modificar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats, aprovat pel Ple de 24 de juliol de 2019, 
en el sentit següent: 
 

- Incorporar la sessió del Ple de 20 de juliol de 2022 a les 19 hores 
- Suprimir la Comissió Informativa de 5 de setembre de 2022 a les 17 hores 
- Suprimir la Comissió de Govern, 8 de setembre de 2022 a les 17 hores 

 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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