
 
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I D’ERC-AM PER A LA CREACIÓ 

DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 

 
Atès que l’article 94 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) determina:  
 

“De manera potestativa, si el Ple ho creu oportú, es podrà crear la Junta de Portaveus. 
 
La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de 
caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i els/les portaveus, 
titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals”. 

 
Atès que l’article 95 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix les següents atribucions a la 
Junta de Portaveus:  
 

“1. Les previstes al paràgraf segon de l’article 82, al penúltim paràgraf de l'article 104 i a 
l’avantpenúltim paràgraf de l’article 122 d’aquest Reglament.  
2. L’assessorament a l’alcalde o l’alcaldessa en qüestions relatives a la formació de l’ordre 
del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de les de 
caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la urgència així ho permetin, així 
com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions. 
3. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació. 
4. L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que l’alcalde o l’alcaldessa decideixi 
sotmetre a la seva consideració”. 

 
Atès que l’article 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix el seu règim jurídic i de 
funcionament: 
 

“La Junta de Portaveus celebrarà les sessions ordinàries, amb caràcter mensual, dintre 
dels sis dies immediatament anteriors a la celebració de cada sessió plenària de caràcter 
ordinari. Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde o 
l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres, sempre que aquests 
representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació. 
 
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels sis dies immediatament anteriors a 
la celebració d’una sessió plenària de caràcter extraordinari, a excepció que es tractés 
d’una sessió urgent i la naturalesa de la urgència no ho permetés. 
 
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades per 
l’alcalde o l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i no precisarà de cap formalitat. 
 
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni 
donaran lloc a cap acte administratiu. 
 
De les sessions que celebri la Junta de Portaveus, se n’aixecarà acta per part d’algun dels 
membres, i no es requerirà la presència del/de la secretari/tària de l’Ajuntament, a excepció 
de quan aquesta actuï en exercici de les atribucions a què es fa referència en el número 1 
de l’article anterior, o quan l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat 
dels membres, que representin com a mínim una quarta part dels membres de la 
Corporació, així ho decideixi.  
 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els 
membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o l’alcaldessa consideri convenient, a 
efectes d’informar sobre assumptes concrets”. 

 
Vista la voluntat de constituir la Junta de Portaveus.  
 



Ateses les determinacions dels articles 20.2 i 20.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 48.2.f i 49 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 (TRLMLC); 
i dels articles 94 a 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
Per tot això, 
 
PROPOSO a la Comissió Informativa General que acordi: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta de Portaveus com a un òrgan col·legiat complementari 
de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i 
els/les portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals. 
 
Segon.- Determinar que les sessions de la Junta de Portaveus se celebraran, preferiblement, el dia 
que s’hagi de celebrar el plenari. 
 
Tercer.- Fer constar que de les sessions que celebri la Junta de Portaveus se n’aixecarà acta per 
part d’algun dels membres, i no es requerirà la presència del secretari/ària de l’Ajuntament. 
Aquestes actes es faran públiques al web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament. 
 
 
 

Moció aprovada per acord de Plenari de data 24 de febrer de 2016 

(Vot favorable dels Grups municipals de CiU, ERC-AM i ALL-E) 

 


