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DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  552/2019 
 
 
El Ple reunit el dia 15 de juny de 2019 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  electoral general; 

 
Atès que l´article 32 del Reglament Orgànic Municipal preveu l’existència de juntes de 
govern de treball com a òrgan complementari de l´organització municipal, amb 
l’objecte de planificar l´acció de govern, coordinar l´actuació de les diferents regidories, 
debatre el temes de govern, marcar prioritats d´actuació, i dotar d’una major celeritat i 
eficàcia a l’actuació municipal; 
 
Atès que el ROM assenyala que serà l´Alcaldia en cada moment qui estableixi la 
periodicitat de les seves reunions i demés regles internes de funcionament de dit 
òrgan: 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  

HE RESOLT 

 
Primer.- Determinar que la junta de govern de treball, òrgan col·legiat municipal amb 
funcions de caràcter d´estudi i proposta d´actuació, actuarà en ple i tindrà el següent 
règim intern de funcionament.. 

 
RÈGIM INTERN FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN DE TREBALL  
 
Naturalesa: 
 
La junta de govern de treball és l'òrgan municipal, de caràcter col·legiat, complementari 
de l´organització municipal. La seva naturalesa és deliberant, de programació i 
planificació,  i no resolutiva.  
 
Composició: 
 
La junta de govern de treball està integrada per: 

  

 Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Cubelles   

 

 Vocals:   
- Sr. Josep Mª Hugúe Oliva 
- Sr. Raül Mudarra Carmona 
- Sra. Trinidad Vicente Bernal 
- Sra. Maria Pilar Juste Sanz 
- Sra. Alexandra Corvillo Carmona  
- Sra. Ester Soler Teruel. 
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- Sr. Jacob Capardon Lizana 
- Sr- Narcís Pineda Oliva 

 

 Secretari/a: un/a funcionari/a de la Corporació. 
 

Atribucions: 
 
La junta de govern de treball ostenta les següents atribucions: 
 

1. Planificar i determinar prioritats i calendaris en l´acció de govern. 
2. Coordinar l´actuació de les diferents regidories. 
3. Debatre i prendre decisions de govern respecte aquells temes i propostes 

d´interès per al municipi 
4. Assessorar l'Alcalde/ssa en aquells assumptes que aquesta decideixi sotmetre-li 

a la seva consideració.  
5. Altres de naturalesa anàloga. 

 
Règim de funcionament: 

 
1. La junta de govern de treball celebrarà les seves sessions a la Sala de Juntes de 

l´Ajuntament, amb caràcter ordinari amb una periodicitat setmanal  cada 
dimecres, a les 19 h. els mesos de juny a setembre  i els dijous a les 19 h. 
els mesos d´octubre a maig , sense perjudici de la possibilitat de l´Alcaldia de 
convocar les sessions extraordinàries que consideri oportunes. 

 
2. Les convocatòries es realitzaran des de Serveis Generals mitjançant  notificació 

en format electrònic, e-NOTUM, a cadascun dels membres de la junta, amb 
l´esborrany de l´acta de la sessió anterior. 

 
3. L’alcaldessa podrà suspendre la celebració de les sessions de la junta de 

govern de treball del mes d’agost, període de Nadal i setmana santa, quan en el 
dia previst de celebració es realitzi algun acte de caràcter institucional en el que 
sigui preceptiva l’assistència de l’alcaldessa i/o membres de la junta o en època 
de campanyes electorals. 

 
Tanmateix, l´Alcaldia podrà alterar o suspendre les sessions ordinàries quan 
això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a 
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries de la junta de 
govern de treball, dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu. 
 

4. La junta de govern de treball es considerarà vàlidament constituïda amb la 
presència de com a mínim tres dels seus membres. En tot cas, haurà d´estar 
present la presidenta i el/la secretari/a de la junta, que n´aixecarà acta. 

 
5. Podran assistir a les sessions de la junta de govern de treball el personal de la 

Corporació que l´Alcalde/ssa consideri convenient, als efectes d´informar a la 
Junta sobre assumptes concrets de l´ordre del dia..  
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Segon.-  Notificar la present resolució als regidors i regidores que es relacionen al cos 
del present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la secretària general, a la interventora i a la Cap 
de SSGG. 
 
Cubelles,  25 de juny de 2019  

 
 
L’ALCALDESSA PRESIDENTA   En dóna fe; 
       LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Rosa M. Fonoll i Ventura                          Carme López-Feliu i Font 
 
 
    

 


