Junta de Portaveus (2019-2023)
Vist que l’Ajuntament d'Ulldecona està governat per un grup polític no majoritari i atesa la necessitat
d’arribar a acords de manera regular amb els grups polítics de l’oposició per garantir l’estabilitat de l’acció
de govern municipal, es considera necessària la creació d’un òrgan complementari que doni cabuda a tots
els grups polítics municipals.
Crear la Junta de Portaveus Municipal, amb naturalesa d’òrgan complementari de l’organització municipal,
sense personalitat jurídica.
Aquesta Junta estarà presidida per l’alcaldessa i estarà integrada pels portaveus dels Grups Polítics
Municipals, designats per majoria dels membres de cada Grup, actuant com a secretari/ària de la mateixa
qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui el/la titular de la secretaria delegui.
Aquesta Junta es configura com un òrgan polític, deliberant i consultiu, sense caràcter decisori. Correspon a
la Junta de Portaveus debatre sobre els assumptes que l’alcaldessa sotmeti a la seva consideració amb la
finalitat d’assolir el màxim nivell de consens en les grans qüestions que afecten el municipi.
Les propostes que formuli no seran executives fins que hagin estat aprovades per l’òrgan municipal
competent
La Junta de Portaveus es reunirà prèvia convocatòria de l’Alcaldessa, com a mínim un cop al mes, i de les
seves sessions el secretari/ària aixecarà acta suscinta.
El quòrum per a la validesa de les sessions serà de més de la meitat dels membres de la Junta.
L’alcaldessa podrà convocar a les reunions de la Junta de Portaveus regidors/es que no en tinguin la condició
de membres i tècnics municipals, els quals hi assistiran amb veu i sense vot.
(Acord Ple de 26 de juny de 2019)
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