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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  14 vots a favor ( 6 d’UC-11, 2 d’ERC-
AM, 1 de Cubelles En Comú Podem-ECG, 2 del PSC-CP, 2 de Ciutadans i 1 de la CUP-
AMUNT), cap vot en contra i 1 abstenció de Junts per Cubelles el següent acord: 

“13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
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, per fer efectiu el dret que 
l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atorga als regidors i grups polítics municipals 
s’escau  la designació de la composició de la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament. 
 
Atès allò que disposa l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’article 222 del TRLHL 
2/2004, de 5 de març, i l’article 101.1 del TRLMRL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb la legislació abans esmentada en concordança 
amb els articles 123 i ss del RD 2568/1986, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui 
incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Establir que la Comissió Especial de Comptes de l´Ajuntament de Cubelles 
estarà integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El 
nombre de membres serà igual per a cada grup, aplicant el sistema de vot ponderat.  
 
SEGON.- La Composició de la Comissió Especial de Comptes serà la següent: 
 

 President/a: alcalde/ssa 
 

 Vicepresident/a: regidor/a d’Hisenda 
 

 Vocals: Un/a representant de cada grup polític municipal. No obstant això, la 
Presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la 
mateixa, amb veu i vot, segons preveu el ROM. 

 
Igualment hi assistirà la interventora de la corporació. 
 
Actuarà com a secretària, un/a TAE de Secretaria. 
 
 
TERCER.- Correspon a la Comissió Especial de Comptes, segons l’article 127.2 del ROF i 
l’art. 116 de la LRBRL, l'examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i 
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extrapressupostaris que hagi d'aprovar el Ple de la corporació, d'acord amb l'establert en la 
legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. 
 
Els comptes anuals se sotmetran abans del 1 de juny a informe de la Comissió Especial de 
Comptes, i serà objecte d'informació pública abans de sotmetre's a l'aprovació del Ple, a fi 
que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions. Tot 
això sense perjudici que pugui denunciar-se davant el Tribunal de Comptes l'existència 

d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes aprovats. 
 
QUART.-  La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 
1 de juny de cada any, a les 19h, per examinar el compte general de la corporació, 
juntament amb els seus justificants i antecedents i emetre informes. Pot, no obstant això, 
tenir reunions preparatòries si la Presidència això ho acorda o si ho demanen els membres 
de la Comissió, que d’acord amb el sistema ponderat, signifiqui una quarta part almenys 
dels membres de la mateixa. 
 
CINQUÈ.- El règim de funcionament de la Comissió Especial de Comptes serà el següent: 
 
a) El compte general i la documentació complementària serà format per la Intervenció. 
Aquesta documentació ha d’ésser a disposició dels membres de la Comissió perquè la 
puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions.  
 
b) El compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al 
públic durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els interessats 
podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests per la 
mateixa i efectuades quantes comprovacions estimi necessàries, emetrà un nou informe. 
 
c) El compte general, acompanyat dels informes de la comissió i de les reclamacions i 
objeccions formulats, es sotmetrà al Ple de la Corporació per que, en el seu cas pugui ser 
aprovada abans de l’1 d’octubre. Un cop aprovada, es remetrà còpia al Tribunal de 
Comptes i a la Sindicatura de Comptes. 
  
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los constar que 
hauran de designar els seus representants (titular i suplent) en la Comissió Especial de 
Comptes, notificant-ho a la secretaria general d’aquesta Corporació, dins del termini d’una 
setmana a comptar des de l’adopció d’aquest acord, quedant facultada l´Alcaldessa per, 
mitjançant Decret,  procedir al seu nomenament.” 
 
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 
 
 
 
 


