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Ajuntament d' Andratx

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

5942/2019

El Ple

Jose Manuel Barrero García, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:

Expedient 5942/2019.Fitxació de la periodicitat de les sessions
ordinàries del Ple.
ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LAS SESSIONS ORDINÀRIES
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
La Sra. Katia F.L. ROUARCH, Batlessa Presidenta de l’Excel·lentíssim
Ajuntament d’Andratx, per Acord del Ple de la Corporació Municipal reunit en
sessió extraordinària dia 15 de juny de 2019, als efectes de donar compliment
al que disposa en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i disposicions concordants, i a la Llei,
núm. 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears, al respecte; tinc a be en proposar al Ple de la Corporació Municipal
per a la seva aprovació, si procedeix, la següent
MOCIÓ:
PRIMER. – El Ple de la Corporació Municipal celebrarà sessions ordinàries,
de conformitat amb el que disposa en l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
i l’article 78.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals, amb caràcter mensual, el darrer dijous, no festiu,
dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre i
novembre, a les divuit hores, (18’- h.), excepte el mes de juliol que es
celebrarà a les deu hores, (10’- h.), en el Saló de Sessions de l’Ajuntament.
SEGON. – Facultar a la Batlia Presidència per a tots aquells actes que siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT el Ple de la Corporació
Municipal ACORDA APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
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Que en la sessió celebrada el 5 / de juliol / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Ajuntament d' Andratx
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la
present.
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