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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a
la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya.
Mitjançant el Reial decret 233/2015, de 30 de març, es varen convocar eleccions municipals per al dia 24 de
maig de 2015.
L’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que les
corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions,
llevat que s’hagi presentat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, supòsit
en què es constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions. No obstant, no fixa l’hora de celebració
d’aquesta sessió constitutiva, la qual cosa fa necessària la determinació horària de celebració d’aquestes
sessions amb caràcter supletori de l’hora que pugui haver fixat l’òrgan competent de la corporació municipal.
En ús de les atribucions i funcions que corresponen a aquest Departament en matèria de règim local,

Ordeno:

Article únic
Les corporacions municipals es constituiran, en sessió pública, el dia 13 de juny d’enguany, llevat que s’hagués
presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels/de les regidors/es electes, cas en què es
constituiran el dia 1 de juliol.
En aquells municipis on no existeixi cap normativa municipal específica o que no hagin fet convocatòria
expressa de la sessió, amb caràcter supletori, s’estableix les 12 del migdia com a hora de celebració de la
sessió constitutiva. En el cas que no assisteixin a la sessió constitutiva la majoria absoluta del nombre legal de
regidors/es electes, se celebrarà dos dies després a les 12 hores.

Barcelona, 21 de maig de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals
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