
 
 
Carme López-Feliu i Font, secretària general de l’Ajuntament de Cubelles, 
 
CERTIFICO: 

Que, segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
extraordinària el 24 de juliol de 2019, aprova per 10 vots a favor ( 6 d’UC-11, 2 d’ERC-
AM, 1 de Cubelles En Comú Podem-ECG i 1 de la CUP-AMUNT ) 5 vots en contra (2 
del PSC-CP, 2 de Ciutadans i 1 de Junts per Cubelles) i cap abstenció el següent 
acord: 

“11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS DEL 
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 15 de juny de 2019 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
s’ha procedit a la renovació d’aquesta corporació i es fa necessari procedir, d’acord 
amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple; 
 
Els articles 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i  98 
a) del  Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local  de Catalunya, per a municipis amb població d´entre 5.000 i 
20.000 habitants, com Cubelles, es fixa la periodicitat ordinària dels plens en dos 
mesos, amb caràcter de mínim, ateses les competències atribuïdes a dits municipis. 
 
En concordança amb aquesta normativa, l’article 14 del Reglament Orgànic Municipal 
també assenyala que la periodicitat dels plens serà de dos mesos, com a mínim; 
 
Tanmateix, tant la legislació estatal com l´autonòmica propicien la constitució de juntes 
de govern com a òrgans forts de gestió, als quals se´ls pugui delegar totes aquelles 
competències que expressament s’indiquen als article 21.3 la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local  53.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès que en l`àmbit local no existeix jerarquia entre els diferents òrgans municipals, 
sinó un règim de distribució de competències, aquest govern considera que la junta de 
govern ha de ser el marc en el que es debatin i acordin els assumptes propis de la  
gestió ordinària del municipi, i per aquet motiu l´Alcaldia . mitjançant Decret núm. 
485/2019, de 25 de juny, li ha delegat totes aquelles competències susceptibles 
d´esser delegades, de la mateixa manera que es proposa la delegació a favor de la 
junta de govern d´aquelles altres del Ple que també ho siguin. 
 
El Ple ha de quedar configurat com aquell òrgan d´administració i debat dels 
assumptes de gestió de major transcendència i afectació general, així com de control 
de l´acció de govern. 
 
Atesa l´anterior distribució de competències, s´ha establert la periodicitat de les juntes 
de govern dos cops al mes, i es considera que els Plens han de realitzar-se, amb 
caràcter ordinari, cada dos mesos (seguint les directius de la normativa estatal i 
autonòmica), tot això  sense perjudici de la possibilitat de convocar totes aquelles 



 
 
sessions extraordinàries que siguin necessàries, en cas que hi hagin assumptes quin 
tractament no convingui demorar.  
 
Aquesta Alcaldia, atès el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i la legislació anteriorment esmentada, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació tindran caràcter 
bimestral, el tercer dimarts, no festiu, a les 19.00 hores, en la sala d’exposicions del 
CSIDE. 
 
Segon.- L´Alcaldia podrà convocar totes aquelles sessions extraordinàries que siguin 
necessàries, en cas que hi hagin assumptes quin tractament no convingui demorar fins 
a la següent sessió ordinària. 
 
Tercer.- Establir que el primer ple ordinari serà el corresponent al mes de setembre. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcaldia per a posposar o avançar les sessions ordinàries del Ple 
quan el dia fixat sigui festiu, coincideixi amb un acte de caràcter institucional 
inajornable o coincideixi en època de setmana santa, pont o període de campanya 
electoral.. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als caps i/o 
responsables dels diferents departaments de la Corporació.” 
 
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de 

l’alcaldessa, amb la previsió que determina l’article 206 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

   
Cubelles, a data de la signatura electrònica 
 

 Vist i plau 
        L’alcaldessa presidenta 
 


