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Data de l'acord: 19 de gener de 2022
Òrgan: Junta de govern
Unitat: Àrea Secretaria
Expedient: 4305420002-2022-0000056

Aprovació del calendari d'òrgans col·legiats 2022

S'aprova per UNANIMITAT dels membres de la Junta de Govern Local

Fets

Vista la necessitat d'aprovar un calendari que regule i establisca, a l'efecte de planificació, totes
les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
És necessari establir un calendari dels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament: Ple, Junta de
Govern Local, Junta de Portaveus, Comissió Especial de Comptes, INACMU, Patronat de
Turisme, Consell d'Administració de l'EFMR, així com el Consell Sectorial d'Esports i el Consell
Sectorial d'Entitats.

Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'arova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya
Reial descret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim juríd de les Entitats Locals
Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar el calendari d'òrgans col·legiats de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí de
l'exercici 2022.
SEGON. Realitzar la difusió d'aquest acord mitjançant la publicació d'un anunci a la web
municipal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Aitor Alonso Jaime - DNI ** (SIG) el dia 24/01/2022 a les 08:38:38

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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