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CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

3991/2019

El ple

13/07/2022

EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
CALENDARI PLENS 2022-2023
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

RESOLUCIÓ

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 9 de setembre de 2019, va acordar celebrar Ple
ordinari cada sis setmanes. El primer ple ordinari serà el 30 d’octubre i en aquesta data es
posarà al calendari dels plens ordinaris fins a finals d’any.
En aquella data es va acordar aprovar el calendari de Plens Ordinaris 2019 i part del 2020 (
fins el 8 de juliol de 2020).

Per acord de Ple de 8 de juliol de 2020 es va aprovar el calendar de Plens des d’aquella
data i fins el 7 de juliol de 2021.

Per acord de Ple de 7 de juliol de 2021 es va aprovar el calendari de Plens des d’aquella
data fins el 13 de juliol de 2022.

Havent-se de fixar la periodicitat dels següents Plens, el Ple per unanimitat ACORDA:

PRIMER: Aprovar el següent calendari de Plens ordinaris de 2022:
14 de setembre de 2022
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CALENDARI PLENS 2022-2023

26 d’octubre de 2022
14 de desembre de 2022 (tocaria el 7 de desembre)

SEGON: Aprovar el següent calendari de Plens ordinaris de 2023:
25 de gener de 2023
8 de març de 2023
19 d’abril de 2023

TERCER: Acordar que l’hora ordinària de celebració dels Plens serà les set de la tarda.
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