MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER SOL·LICITAR QUE ELS MESOS DE
GENER TAMBÉ ES CONVOQUI UN PLE MUNICIPAL ORDINARI
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Atès que:
• El Ple municipal es reuneix de forma ordinària un cop al mes, excepte els mesos
d’agost i gener.
• El Ple es reuneix normalment el segon dilluns de cada mes, precedit per les
respectives comissions informatives i junta de portaveus, que es reuneixen el dilluns
anterior.
• En diverses ocasions i per motius diversos s’ha posposat al menys una setmana tant
el Ple com les comissions i la junta.
• Els dies festius i el període de vacances escolars que tenen lloc al mes de gener no
ocupen més enllà dels primers set o vuit dies del mes, amb la qual cosa queden
encara suficients dies per celebrar tant el Ple com les comissions i la junta durant el
mateix mes de gener.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Fer els canvis pertinents per tal d’establir que els mesos de gener també es
convoqui i se celebri un Ple municipal ordinari, així com les respectives
comissions informatives i junta de portaveus.
2. Decidir entre els grups municipals les dates en què se celebrarien els Plens,
comissions i juntes dels mesos de gener, o si les dates es decidirien per a cada
any per separat segons la distribució de dies festius i vacances escolars que
correspongui a cada any.

Premià de Dalt, Països Catalans, 3 de febrer de 2017
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA

1

