<< REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
 Modificació art. 73.3, s’afegeix un nou apartat a l’art. 73.3, l’apartat g): el text
íntegre de l’article desprès de la modificació aprovada, és el següent:
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ANNEX
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El Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de data 22 de febrer de 2018, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’art. 73, apartat 3 del Reglament
Orgànic Municipal, que substituirà en la part modificada el fins ara vigent, un
cop finalitzada l’exposició pública, no havent esta presentada cap al·legació o
reclamació i un cop definitivament aprovat, es publica íntegrament el text de la
modificació, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, modificació aprovada que entrarà en vigor després d’haver
transcorregut el termini de quinze dies hàbils següents a la seva inserció al
Butlletí Oficial de la Província:

A

ANUNCI

c) Emetre comunicats de posicionament
esdeveniments de rellevància política o social.

institucional

sobre

assumptes

o

d) El tractament d’aquelles mocions que per haver estat presentades sense antelació
suficient no permetin la formal convocatòria de Comissió Informativa.
e) L’anàlisi i debat de les mocions tant originàries com alternatives, així com de les
eventuals esmenes parcials en ordre a la possibilitat de la seva transformació en
mocions institucionals de consens.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) L’estudi, informe, consulta i posicionament sobre els assumptes d’especial
transcendència per al municipi que l’Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a petició
dels grups municipals que representin com a mínim una quarta part del nombre legal
de Regidors/es, sotmetre al parer de la Junta de Portaveus.

B

a) L’assessorament a l’Alcaldia en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia
de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i emetre pronunciament
consultiu sobre la procedència d’incloure nous punts o d’ajornar el tractament dels
inicialment incorporats.

Data 4-5-2018

3. La Junta de Portaveus tindrà les següents funcions :
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-5-2018

L’Alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas
Palau-solità i Plegamans, 2 de maig de 2018

Pàg. 2-2

Contra l’acord d’aprovació definitiu, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini
de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província.
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g) Proposar per a les mocions amb contingut merament polític presentades pels grups
municipals, que es pugui acordar la votació dels diferents punts d’acord de cada moció
de forma separada, a fi de facilitar la seva aprovació, ni que sigui en part, pel Ple de
l’Ajuntament.

A

f) Emetre la seva opinió en les qüestions relatives a la modificació de la data de
celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal i les Comissions Informatives,
a instància de l’alcaldia i quan concorrin causes justificades.
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