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ALFONS GIOL I AMICH, Secretari de l’ajuntament d’Olost, per la present, 
 
CERTIFICO, 
 
Que La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de setembre de 
2016, va adoptar, entre d’altres i per unanimitat (que en tot cas representa el quòrum 
suficient per la seva adopció) els següents, ACORDS: 
 
“2.- MODIFICACIÓ DE L’HORARI EN EL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 
 
Antecedents 
 
1.- Per acord del Ple municipal de 30 de juny de 2015 es va formalitzar la creació de la 
Junta de Govern local a l’ajuntament d’Olost i es van convalidar els aspectes organitzatius 
que s’havien disposat per Decret 67/2015 de 25 de juliol relatius a aquest òrgan de 
govern municipal. Entre aquests aspectes hi havia el de l’horari del règim de sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local que inicialment s’havia establert de la 
següent manera: 
 
“Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local  d’acord amb el 
que disposa l’art. 112 3. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels ens Locals ( ROFRJEL), pel primer dimarts i el tercer de cada mes i a les 7 de la 
tarda (19h). Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. 
 
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència 
d’activitat administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència 
estimés oportuna la seva demora,  es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de 
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure 
excepcionalment en un dia que no sigui dimarts. A partir d’aquesta data se seguirà el 
règim normal  d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior. 
 
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president 
quan les circumstàncies ho aconsellin.” 
 
2.- Diverses circumstàncies de funcionament de l’equip de govern municipal 
aconsellen, prèvia deliberació de tots els electes, modificar l’horari en que es celebren 
les sessions ordinàries de la Junta de Govern local i, en conseqüència, adoptar un 
acord que, amb caràcter general, assigni el nou horari que es considera més adient a 
les necessitats corporatives actuals. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’article 112 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
Locals, (ROFRJEL) estableix el règim de constitució de la Junta de Govern Local. La 
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designa dels membres de l’esmentat òrgan de Govern municipal és una competència 
de l’alcalde d’acord amb el que disposa l’art. 23 de la LLBRL. 
 
2.-  Les determinacions relatives a la constitució funcionament i competències 
atribuïdes a la Junta de Govern Local seguiran el règim d’adopció i publicació previstos 
als arts. 44.2, 51.2 i 52.4 del ROFRJEL. 
 
Atenent als antecedents i fonaments que els són d’aplicació, a proposta de l’alcaldia, la 
Junta de Govern acorda: 
 
PRIMER.- Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local  
d’acord amb el que disposa l’art. 112 3. del ROFRJEL, pel primer dimarts i el tercer de 
cada mes i a dos quarts de vuit de la tarda (19h 30’). Durant el mes d’agost no se 
celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes 
les extraordinàries que facin falta. 
 
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència 
d’activitat administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència 
estimés oportuna la seva demora,  es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de 
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure 
excepcionalment en un dia que no sigui dimarts. A partir d’aquesta data se seguirà el 
règim normal  d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior. 
 
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president 
quan les circumstàncies ho aconsellin. 
 
SEGON.- Notificar personalment a tos els membres de la Junta de Govern Local 
aquest acord mitjançant comunicació electrònica que deixi constància de la seva 
recepció. Es determina també la publicació, en l’extracte, dels aspectes dispositius 
essencials d’aquesta decisió al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al d’aquesta data d’acord amb el 
que disposen els arts 23. 1 de la Llei de bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del 
ROFRJEL. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acords al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri.” 
 
 
I perquè consti als efectes oportuns ho signo a Olost, el dia 14 de setembre de 2016 i 
amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde. 
 
 
                            El Secretari                                     Vist-i-plau l’Alcalde 
                         Alfons Giol i Amich                       Josep Mª Freixanet i Mayans 


