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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 19 de juliol de 2011, aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 UC-
Reagrupament i 2 del PPC) i 3 vots en contra (3 del PSC) i 3 abstencions (2 CIU i 1 
EC-FIC), el següent acord: 
  
“12. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM INTERN DE 
FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

El Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Mònica Miquel i Serdà de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  electoral general. 
 
D’acord amb la legislació vigent, l´Ajuntament té potestat per establir el seu 
funcionament intern a través de la creació d´òrgans complementaris els quals, segons 
el previst a l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, hauran de recollir la representació de tots els grups municipals integrants de la 
corporació. 
 
Mitjançant acord de Ple celebrat en sessió extraordinària de data 2 de juliol de 2007 es 
va aprovar la creació d´una Junta de Portaveus com a òrgan municipal de caràcter 
col·legiat complementari de l´organització municipal, de naturalesa deliberant i no 
resolutiva, i al Ple extraordinari i urgent de data 17 d´agost de 2007 se´n va aprovar el 
seu règim intern de funcionament. 
 
L´experiència d´aquests darrers quatre anys aconsellen ara modificar el règim intern 
de  funcionament de dita junta per tal d´adequar el seu funcionament als principis 
d´eficàcia i economia organitzativa que imposa, entre d´altres, la llei municipal i de 
règim local. 
 
Per aquest motiu, es proposa l’eliminació d´una sèrie d´atribucions inicialment 
assignades a la Junta de Portaveus ja sigui perquè, a la pràctica, no ha estat exercides 
per dit òrgan  en aquests darrers quatre anys, ja sigui perquè malgrat estar prevista com 
a funció pròpia del mateix, els grups polítics freqüentment han obviat el tràmit del 
consens de les mocions en junta de portaveus, presentant-les directament al Ple o en 
Comissió informativa. Tanmateix, es vol reforçar la Junta de Portaveus com a eina de 
comunicació i debat entre tots els grups polítics amb representació municipal en els 
temes d´interès general del municipi. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans esmentada, 
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents  
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació del règim intern i de funcionament de la Junta de 
Portaveus de l´Ajuntament de Cubelles, segons el següent: 

A. Modificar les atribucions de la junta de portaveus, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 

 Atribucions:    
 

1. Donada la naturalesa de la Junta de Portaveus, la funció essencial de la mateixa 
és ser informats, per part de l´Alcaldia, sobre aquells assumptes municipals 
d´especial rellevància i interès. 

 
2. Tanmateix, podrà assessorar potestativament l'Alcalde/ssa a l'hora d'adoptar les 

decisions extraordinàries en situacions d’emergència, així com en aquells 
assumptes que l´Alcalde/ssa decideixi sotmetre a la seva consideració.  

 
3. Fer declaracions, enteses com a exposicions escrites de caràcter general o 

particular, sobre algun assumpte d’interès ciutadà.  
 
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni 
donaran lloc a cap acte administratiu. 
 

B. Modificar el règim de funcionament les atribucions de la junta de portaveus, que 
quedarà redactat de la següent manera: 

 
 Règim de funcionament: 
 

1. La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions a la Casa Consistorial quan 
siguin convocades per l´Alcaldia, el dia i hora assenyalat a tal efecte en la 
convocatòria. 

 
2. L´Alcaldia efectuarà la convocatòria mitjançant correu electrònic a cadascun dels 

membres de la Junta de Portaveus.  
 
3. Tanmateix, es reunirà quan així ho sol·licitin els portaveus que representin, 

segons sistema ponderat, una quarta part, com a mínim, de membres de la 
Corporació. 

 
4. La Junta de Portaveus es considerarà vàlidament constituïda amb la presència de 

la meitat més un dels seus membres, Alcalde/ssa inclòs/a. 
 
5. Excepcionalment, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els 

membres, o personal de la Corporació, que l´Alcalde/ssa consideri convenient, als 
efectes d´informar a la Junta sobre assumptes concrets.  
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Segon.- Notificar el present acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals.” 

 
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de 
l’alcaldessa presidenta. 
 
 
Cubelles, 20 de Juliol de 2011 
         
        Vist i plau 

        L’alcaldessa presidenta 
         
 
 
 
        Mònica Miquel i Serdà  

 
  
 

 


