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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  unanimitat el següent acord: 

“14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ I RÈGIM DE 
FUNCIONAMENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
D’acord amb l’art. 24 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Corporacions Locals, aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre (ROF), els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al/a 
President/a de la Corporació i subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà 
davant secretaria general de la Corporació dintre dels cinc dies hàbils següents a la 
constitució de la Corporació. En el mateix escrit de constitució es farà constar la 
designació de portaveu del grup, podent designar-se també suplents; 
 
D’acord amb l’art. 25 del ROF, de la constitució dels grups polítics i dels seus 
integrants i portaveus, el/la President/a donarà compte al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc; 
 
Vist allò que disposen els articles 73.3r de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 50 i 51 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i  23 a 29 del ROF, quant a la 
constitució i règim de funcionament dels grups polítics municipals; 
 
Atesa la voluntat manifestada dels regidors i regidores d´aquesta Corporació 
d’adscripció als grups polítics municipals corresponents. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 
     ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals en aquest 
Ajuntament següents:  
 
 

LLISTA 
ELECTORAL 

GRUP 
MUNICIPAL 

SIGLES PORTAVEU SUPLENT 

 
UNITAT 

CUBELLENCA-11 
 

 
UNITAT 

CUBELLENCA -11 

 
UC -11 

 
-SR. RAÜL 
MUDARRA 
CARMONA 

 
-1R. SR.JOSEP M. 
HUGUÉ I OLIVA 
 
-2A. SRA.TRINIDAD 
VICENTE BERNAL 
 
-3A. SRA. M. PILAR 
JUSTE SANZ 
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PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE  
CATALUNYA  
CANDIDATURA DE 
PROGRÉS 

 
GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE 
PROGRÉS 

       PSC-CP 
 
-SRA. RENATA 
BEDÓS STOUT 

 
-1A.SRA. NURIA 
PLANAS MARTÍNEZ 
 
- 2N. SR.JAUME 
GARCÍA BOSCH 

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD 
MUNICIPAL 

GRUP MUNICIPAL 
ERC-AM 

ERC-AM 

 
-SRA. ESTER 
SOLER TERUEL 

 
- SR. JACOB  
CAPARDÓN LIZANA 
 

CIUTADANS,PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA 

CIUTADANS DE 
CUBELLES 

CS 
- SR. MANUEL 
MARTÍNEZ 
MELLADO 

- SRA. ANA MARÍA 
TORRALBO PINEDA 

JUNTS PER 
CUBELLES 

JUNTS PER 
CUBELLES 

JUNTS PER 
CUBELLES 

- SR. ROBERT 
MONZONIS 
GÓMEZ 

-SR. EDMON 
COLOMER SOLER 

 
CUBELLES EN COMÚ 
PODEM-EN COMÚ 
GUANYEM 

 
CUBELLES EN COMÚ 
PODEM-ECG  

CUBELLES EN 
COMÚ PODEM-

ECG 

 
SR.NARCÍS 
PINEDA I OLIVA 

 

- 

 
CUP CUBELLES 
ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA 

 
CUP CUBELLES 
ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA 

CUP-AMUNT 

 
- SR.DANIEL 
PÉREZ 
VILAJOSANA 

 
 
- 

 
 
Segon.- Establir que els  grups polítics municipals en aquest Ajuntament se 
subjectaran al règim de funcionament següent: 
 
a) Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal. 
 
b) Només el/la regidor/a o els/les regidors/ores d’una mateixa llista electoral poden 

constituir grup municipal. 
 
c) Cap regidor/a podrà adscriure’s simultàniament a més d’un grup. 
 
d) Els regidors o regidores que abandonen el grup format per la candidatura per la 

qual es van presentar a les eleccions municipals passaran a tenir la condició de 
Regidor/a no adscrit. 

 
e) Els regidors o regidores que queden en la condició de no adscrits  tenen els deures 

i els drets individuals,  inclosos els de caràcter material i econòmic , que segons les 
lleis formen part de l’estatut dels membres  de les corporacions locals i participen 
en les activitats pròpies de l’Ajuntament de manera anàloga  a la resta de regidors.  

 
f) El Ple de la corporació amb càrrec als pressupostos de l’entitat podrà assignar als 

grups polítics municipals una dotació econòmica que haurà de contenir un 
component fix, idèntic per tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de 
membres de cadascun d’ells, dintre dels límits que, en el seu cas estableixi amb 
caràcter general en les Lleis dels Pressupostos Generals de l’Estat i sense que 
pugui destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al 
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servei de la corporació o a l’adquisició de bens que puguin constituir actius fixes de 
caràcter patrimonial.  

 
Els grups polítics municipals tenen l’obligació de justificar el destí de les 
assignacions d’acord amb l’establert a les Bases d’execució del pressupost. 

 
g) Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especifica de la dotació a què 

es refereix el paràgraf anterior, que posarà a disposició del Ple de la Corporació 
sempre que aquest ho demani. 

 
h) L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició dels 

grups els mitjans necessaris per a poder portar a terme llurs tasques. 
 
i) Tots els grups polítics municipals integrants de la corporació tindran dret a 

participar mitjançant la presència de regidors que pertanyin als mateixos, en els 
òrgans complementaris que tinguin per funció l’estudi, l’informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. 

 
j) La intervenció dels grups polítics municipals integrants de la corporació en les 

sessions del Ple o en els altres òrgans on ostentin representació serà sempre de 
menor a major nombre de sufragis obtinguts en les darreres eleccions i mitjançant 
els/les seus/seves portaveus. 

 
k) L’ordre de col·locació dels grups en les sessions es determinarà per l’Alcalde/ssa, 

tenint preferència el grup format pels membres de la llista que hagués obtingut 
major nombre de sufragis en les darreres eleccions. En qualsevol cas, la ubicació 
dels membres corporatius tendirà a facilitar l’emissió i recompte dels vots, establint-
se una continuïtat entre els membres de l’equip de govern respecte als membres 
de l’oposició. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord a tots els membres de la corporació i als serveis 
administratius 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 
 
 
 
 


