
 

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 ), 4 abstencions (2 
del PSC-CP i 2 de Ciutadans) i 1 vot en contra de Junts per Cubelles, el següent 
acord: 

“10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE CARÀCTER GENERAL I PERMANENT 
 
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 i, d’acord amb la 
legislació vigent s’ha de procedir, a la creació i composició de la Comissió Informativa 
de caràcter general i permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo 
d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els 
grups municipals integrants de la corporació; 
 
D’acord amb l’article 100 del  DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya  en concordança amb els articles 
134 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de la 
corporació determinar el nombre i la  denominació d’aquestes comissions informatives 
d’estudi i dictamen, tant si neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura 
de l’àmbit competencial de l’Ajuntament com si neixen amb caràcter temporal amb 
l’objecte de tractar temes específics; 
 
Atès que, de conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de 
la corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans esmentada, en 
concordança amb els articles 123 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui 
incompatible amb els anteriors,  proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear una Comissió Informativa de caràcter general i permanent. 
 
Segon.- La Comissió Informativa de caràcter general i permanent estarà integrada 
pels membres següents: 
 

President/a: L’alcalde/ssa de la corporació 



 

 
Vicepresident/a: 1r/a tinent/a d’alcaldia, que substituirà el president/a en cas 

d’absència o malaltia. 
 

Vocals:  La resta de regidors i regidores de la corporació. 
 

 
Secretària:  TAE de Secretaria. 

 
Tercer.- Les funcions de la Comissió Informativa de caràcter general i permanent 
seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de 
la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquest dos últims casos quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres 
assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan 
competent li sol·liciti dictamen. 
 
Quart.- La Comissió informativa de caràcter general celebrarà reunions ordinàries de 
caràcter bimestral el 2n dimarts, no festiu, a les 19:00 hores, a la Sala de Juntes de 
l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- El funcionament es regirà per allò previst a l’article 33 del Reglament orgànic 
municipal i altra legislació concordant. 
 
Sisè.- Facultar l’alcaldessa per posposar o avançar la convocatòria de la sessió, dintre 
de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, coincideixi amb un acte de 
caràcter institucional inajornable o coincideixi en època de Setmana Santa o pont. 
 
Setè.-  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 
 
 
    
  
 


