
PROPOSTA DE REGULACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 

El Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus regula en els seus article 18 i 19, quina és la 
naturalesa i la funció de la Junta de Portaveus. 
 
La limitada regulació d’aquest òrgan, estableix en els esmentats articles que les tres funcions 
que ha d’exercir aquest, són: 
 
 · “Assessorar l’alcalde/essa en les qüestions d’ordre del Ple Municipal”. 
 · “Assessorarà l’Alcaldia sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant”. 

· “Emetre informes, recomanacions i declaracions que posin de manifest el 
posicionament dels diferents grups municipals”. 

 
 
Partint d’aquesta base reguladora, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular vol 
traslladar a la resta de grups municipals una sèrie de consideracions: 
 
· Tenint en compte que les Juntes de Portaveus es realitzen de forma quinzenal i, que cada dos 
convocatòries coincideix en Ple, queda clar que la primera de les funcions atorgades a la Junta 
de Portaveus, es limita a ser exercida quan es produeixi aquesta coincidència. 
 
· El sentit de realitzar de forma quinzenal les Juntes de Portaveus, hauria de ser el de poder 
tractar qüestions que no puguin ser incloses en el Ple, per tal de no allargar-lo més temps del 
compte. I, que aquestes qüestions tinguin el caràcter de “informes”, “recomanacions” o 
“declaracions”, tal i com estableix el propi ROM. 
 
· Davant la proposta d’acord per limitar les intervencions dels Grups Municipals al Ple, segons 
la seva representació institucional, la Junta de Portaveus pren una nova rellevància, ja que, 
aquesta no ha de patir cap mena de limitació horària, a causa del seu caràcter de privadesa. 
 
· Per tant, la Junta de Portaveus, segons el que s’estableix en l’actual ROM , podria ser un 
òrgan de resolució, en el qual poder tractar propostes dels Grups Municipals. 
 
· Tenint present la manca de regulació de la naturalesa i les funcions de la Junta de Portaveus, 
i analitzant els Reglaments Orgànics Municipals d’altres ajuntaments catalans de similars 
dimensions a la ciutat de Reus, des del Grup Municipal de la CUP, volem emplaçar als grups 
municipals de l’Ajuntament a fer una aposta per a la modificació del ROM, amb l’objectiu de 
regular específicament quina ha de ser la naturalesa i la funció d’aquest òrgan municipal. 
 
· En aquest sentit, des del Grup Municipal de la CUP, volem posar èmfasi en una sèrie de 
qüestions que creiem que hauria d’incloure aquesta reforma, per tal d’obtenir un nou redactat 
que pogués satisfer les necessitats dels grups municipals al Consistori: 
 
 
 · Dotar a la Junta de Portaveus d’un caràcter resolutiu i deliberant.  
 

· Ampliar les facultats de la Junta de Portaveus, tot introduint-hi, la possibilitat de poder 
fer propostes de mocions, revisions i/o modificacions del ROM. 
 
· Permetre la presència del o la Síndic de Greuges amb caràcter informatiu. 
 
·Establir la periodicitat ordinària de la convocatòria de la Junta de Portaveus, o establir 
la fixació de la següent convocatòria al final de cada sessió. 
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