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Funcionament de la Comissió de Govern 

Règim de sessions 

1.- El règim de sessions ordinàries amb periodicitat preestablerta de la comissió de 

govern el determina el ple, o la pròpia comissió de govern per delegació del Ple. 

2.- La comissió de govern celebra sessió ordinària amb la periodicitat que fixa el Ple. 

3.- Les sessions extraordinàries i les urgents tenen lloc quan són convocades per 

l'alcaldia amb aquest caràcter. 

4.- Quan al lloc de celebració de les seves sessions, la comissió de govern es regeix per 

regles idèntiques a les del Ple. 

Celebració de les sessions 

1.- Les sessions de la comissió de govern s'ajusten a les normes d'aquest reglament que 

regulen el funcionament del ple, amb les modificacions següents: 

a) Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no pot transcórrer menys d'un dia 

hàbil sencer, llevat del cas de les sessions extraordinàries i urgents en què, abans 

d'entrar a conèixer dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, cal que sigui declarada la 

urgència per acord favorable de la majoria simple dels membres presents. 

b) Les sessions de la comissió de govern no són públiques. 

c) El secretari/la secretària de l'Ajuntament ha de trametre còpia de l'acta a tots els grups 

de la corporació, dins dels deu dies següents a la celebració de cada sessió. 

Aquest lliurament, el secretari/ària l'ha d'efectuar fins i tot si l'acta encara no ha estat 

aprovada, fent en aquest cas l'advertiment corresponent. 

d) Per a la vàlida constitució de la comissió de govern en primera convocatòria, hi ha de 

ser present la majoria absoluta dels seus integrants. En segona convocatòria és suficient 

amb un terç i, en tot cas, un nombre no inferior a tres. 

e) L'alcaldia dirigeix i ordena al seu prudent arbitri els debats en el si de la comissió. 

f) Les actes de les sessions de la comissió de govern es transcriuen en llibres o plecs 

distints dels de les sessions del ple. 

2.- L'alcaldia pot requerir la presència de regidors o regidores no pertanyents a la 

comissió de govern, o de personal al servei de l'Ajuntament o dels ens que en depenen, 

amb la finalitat d'informar sobre assumptes relatius a llurs activitats. 

3.- La comissió de govern adopta els acords, sobre les competències que li han estat 

delegades o assignades directament per la Llei, mitjançant votació ordinària. 


