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Núm. 2183
AJUntAment de cAsteLLó d’emPÚries

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

El Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reunit en sessió extraordinària el dia 17 de gener de 2019, aprovà inicialment 
el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

L’esmentada aprovació inicial, ha estat sotmesa a informació pública, mitjançant publicació d’edicte amb el núm. 500 al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 21 de data 30 gener de 2019, al DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019, 
al Diari El Punt Avui del dia 31 de gener de 2019, i exposat al tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a l’aplicació e-tauler 
de l’EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), durant el període comprès de l’1 de febrer al 14 de març de 2019, 
ambdós inclosos.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, el Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, queda APROVAT DEFINITIVAMENT amb data d’efecte 15 de 
MARÇ de 2019. , amb el següent redactat, que se sotmet a informació pública per a general coneixement:

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
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DISPOSICIÓ 
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DISPOSICIÓ FINAL

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

PREÀMBUL

Aquest Reglament orgànic municipal (ROM) ha estat fruit d’un treball col·lectiu i participatiu de tos els grups municipals 
representats a l’Ajuntament.

Les aportacions realitzades han permès definir un Reglament que haurà de regular d’ara en endavant el règim organitzatiu 
de l’Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals i els procediments d’informació i de participació.

TÍTOL PRELIMINAR. FONAMENTACIÓ JURÍDICA I OBJECTE DEL REGLAMENT

ARTICLE 1. Objectiu del Reglament Orgànic Municipal 

En virtut i reconeixement de la potestat reglamentària i la capacitat d’autoorganització de les corporacions locals reconeguda 
pels articles 4 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 24.b) del Reial decret 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 4 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; l’article 8.1.a) i la disposició final tercera 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; [i la legislació autonòmica corresponent], l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries adopta el present acord constitutiu del Reglament orgànic municipal, amb l’objectiu següent:

1. regular el règim organitzatiu de l’Ajuntament
2. regular el funcionament dels òrgans municipals
3. definir l’estatut dels membres de la Corporació
4. definir els drets d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi

ARTICLE 2. Prelació de fonts

Les prescripcions d’aquest Reglament orgànic s’aplicaran dins dels límits que estableixi expressament la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de Bases de règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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En els extrems no previstos en aquest Reglament s’aplicaran les normes Reglamentàries emeses per la Generalitat de Catalunya 
i, si de cas hi manquessin, les de l’Estat.

Si no hi ha legislació expressa s’aplicaran, per aquest ordre, la legislació comuna i els principis generals del Dret.

ARTICLE 3. Interpretació del Reglament 

La facultat d’interpretar aquest Reglament correspon al Ple de la Corporació, que decidirà per majoria simple.

ARTICLE 4. Utilització de la llengua catalana

1. D’acord amb el que estableix la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, la llengua pròpia d’aquest Ajuntament és el català.

2. Tota la documentació que s’elabori a l’Ajuntament, ja sigui interna o externa, serà redactada en català, sense perjudici 
de la traducció a la llengua castellana quan la documentació hagi de tenir efectes en una administració o institució 
situada fora de l’àmbit lingüístic català.

 Es lliurarà també en català la documentació que hagi de remetre’s a les administracions o institucions situades en 
espai geogràfics de la mateixa comunitat de llengua.

3. Quan el particular ho sol·liciti expressament, les comunicacions i els documents s’expediran en castellà. En el cas que 
el document sigui una traducció del seu original català, es farà constar expressament aquesta circumstància.

TÍTOL PRIMER. L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT

CAPÍTOL PRIMER.- ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ

ARTICLE 5. Fonaments i organització de l’Ajuntament

L’organització de l’Ajuntament s’estructura de la següent manera:
1.- òrgans de govern
2.- òrgans complementaris
3.- òrgans de desconcentració i de participació

ARTICLE 6. Definició dels òrgans

1. Òrgans de govern:
a.- l’Alcalde/Alcaldessa
b.- el Ple
c.- la Junta de Govern Local
d.- els/les tinents d’Alcalde/essa i Els Regidors/ores- delegats/ades

2.-  Els òrgans complementaris són els que de forma estable o temporal els constitueixen membres corporatius amb comeses 
d’estudi, informe, proposta i control i, son els següents:
a.- la Comissió especial de Comptes
b.- les comissions informatives
c.- els grups municipals
d.- els/les portaveus i la Junta de portaveus

3.-  Existiran igualment els òrgans que acordi crear el Ple per a la gestió desconcentrada d’activitats i serveis i les comissions o 
consells de participació que poden tenir caràcter sectorial si es refereixen a matèries determinades, o caràcter general quan 
es circumscriguin a un àmbit geogràfic municipal concret.

CAPÍTOL SEGON.- ELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

SECCIÓ PRIMERA.- L’ALCALDE/ESSA

ARTICLE 7.  Definició
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1.- L’Alcalde/essa és el President/a de la Corporació. Té el tractament d’il·lustríssim/íssima i exerceix les seves atribucions i 
competències de conformitat amb la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, el decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret legislatiu 781/86, de 
18 d’abril per que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, a més de les que puguin 
ser-li conferides per normes sectorials o específiques.

2.- L’elecció, el mandat, la renúncia i la destitució de l’Alcalde/essa es regeixen pels preceptes continguts a la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, reguladora del Règim Electoral General.

ARTICLE 8. Atribucions

1.- L’Alcalde/essa té, en tot cas, les atribucions següents (no delegables):

a) representar l’Ajuntament
b) dirigir el govern i l’administració municipal
c) convocar i presidir el Ple i qualsevol altres òrgans municipals
d) dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals
e) publicar, executar i fer complir els acords municipals
f) dictar bans
g) autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions, així com contractar obres i serveis, dins els límits fixats per les 

corresponents lleis en vigor
h) exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació
i) exercir la direcció superior de la guàrdia urbana i nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
j) exercir accions judicials i administratives, en cas d’urgència
k) adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill 

d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
l) sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions a les ordenances municipals, llevat dels casos 

en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
m) concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances
n) les altres que expressament li atribueixin les lleis i que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans 

municipals.

2.- L’alcalde/essa designa i revoca lliurament els/les Tinents d’Alcalde/essa d’entre els membres de la Junta de Govern Local.

3.- L’Alcalde/essa o regidor/ora en qui delegui presideix els actes oficials de l’Ajuntament. No obstant això, el seguiran 
protocol·làriament : els/les Tinents d’Alcalde, per ordre de nomenament; els/les portaveus dels Grups municipals, d’acord 
amb la seva representació i la resta de Regidors/ores.

ARTICLE 9. Tipus de delegació

1.- La delegació genèrica recaurà en els membres de la Junta de Govern Local, es referirà a una o diverses àrees de gestió 
i pot comprendre les facultats de dirigir els serveis corresponents, efectuar propostes als òrgans col·legiats i dictar actes 
administratius que afecten a tercers. 

2.-Les delegacions específiques es referiran  a la gestió i direcció de matèries concretes de l’activitat municipal o a desenvolupar 
un projecte determinat, i podran efectuar-se en regidors/ores que no siguin membres de la Junta de Govern local.

3.- Si la matèria o el projecte delegats estiguessin compresos en l’àmbit de l’activitat assignada a una àrea de gestió, el regidor/
ora amb delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar i coordinar les actuacions dels regidors/ores delegats de la seva 
àrea. En aquest cas, la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers correspondrà al regidor/ora amb delegació 
genèrica.

4.- L’Alcalde/essa podrà efectuar delegacions especials per a comeses concretes, per a la gestió d’un assumptes determinats i 
per a l’assistència a un acte de representació municipal.

ARTICLE 10. règim de delegacions

1.- L’alcalde/essa pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de convocar i presidir les sessions del Ple i la Junta de 
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Govern Local, i les esmentades en l’apartat b), f), h), j) i k) de l’article 8.1 del present Reglament.

2.-L’Acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions 
concretes del seu exercici.

3- Les delegacions es produiran sempre per decret d’Alcaldia i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
En tot cas es requerirà l’acceptació del delegat/ada, la qual es donarà per feta si en el termini de tres dies, comptats des del 
següent a la notificació del Decret, no hi presenta renúncia expressa.

4.- El cessament de la delegació conferida també s’haurà d’efectuar per mitjà d’un Decret d’Alcaldia i haurà de ser comunicat 
al Ple en els termes de l’apartat 3.

5.- El cessament serà automàtic quan el regidor/ora delegat abandoni l’equip municipal en raó del qual s’hagi conferit la 
delegació.

6.- Els òrgans o membres de la Corporació que poden rebre delegacions de l’Alcalde/essa son:

a) Junta de govern local
b) tinents d’alcalde
c) Regidors/ores-delegats/ades

7.- L’Alcalde/essa podrà conferir, a més a més, delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor/
ora, encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.

8.- No es podran delegar a un tercer les competències rebudes per delegació. En tot cas les exercirà el regidor/ora responsable 
de l’Àrea de gestió corresponent i en últim cas l’alcalde/essa.

9.- Les delegacions seran per termini indefinit, dins el període del mandat corporatiu, excepte que l’acord de delegació 
estableixi expressament altra cosa.

10.-L’exercici de les atribucions per delegació no impedeix l’avocació per l’Alcalde/essa en supòsits concrets i degudament 
fonamentats.

ARTICLE 11. Substitucions

1.- Els/les Tinents d’Alcalde/essa, per ordre de nomenament, substituiran l’Alcalde/essa en totes les seves funcions, en els 
casos de vacant, d’absència o de malaltia.

2-. En el cas concret d’absència, malaltia o impediment, no serà efectiva la substitució sense el corresponent Decret d’Alcaldia, 
que haurà de complir els requisits esmentats en l’article 10è, apartats 2 i 3. Malgrat això, quan l’Alcalde/essa s’absenti del 
terme municipal per més de 24 hores o quan per causa imprevista no s’hagi atorgat el Decret, el/la Tinent d’Alcalde a qui 
correspongui el substituirà en totes les seves funcions, donant compte a la resta de la corporació.

3.- En el supòsit de l’apartat 2, el/la Tinent d’Alcalde/essa, en funcions d’alcalde/essa, no podrà revocar cap delegació 
atorgada pel primer.

ARTICLE 12.  Decrets de l’Alcaldia

1.- Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l’alcalde/essa hauran d’esser expressades formalment 
per mitjà de Decrets d’Alcaldia

2.- El/la Secretari/ària general de la Corporació foliarà i conservarà els decrets en un llibre que tindrà el caràcter de públic, 
expedirà les certificacions que li demanin els regidors/ores o qualsevol ciutadà/ana amb interès directe i lliurarà les 
notificacions als qui apareguin com interessats/ades.

ARTICLE 13. Bans de l’Alcaldia

L’Alcalde/essa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població per mitjà de bans, que es col·locaran en 
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el tauler d’anuncis de la corporació i en els espais destinats per a la informació pública de la població, i a tal efecte s’habilitaran 
en el municipi uns punts d’informació fixes que seran ubicats en els llocs més cèntrics i de més transit de la població.

SECCIÓ SEGONA.- EL PLE DE LA CORPORACIÓ

ARTICLE 14. composició i assistència

1.- El Ple de la Corporació està integrat per l’Alcalde/essa i els regidors/ores de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat 
designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec davant del propi Ple.

2.- Els membres de la Corporació s’asseuran en el Saló de Plens, preferentment units al seu grup. L’ordre de col·locació dels 
grups es determinarà pel President/a, havent escoltat els portaveus, tenint preferència el grup format pels membres de la 
llista que hagi obtingut major nombre de vots. En qualsevol cas, la col·locació dels membres corporatius, tendirà a facilitar 
l’emissió i recompte de vots. 

ARTICLE 15. Atribucions

1.- El Ple de la Corporació assumeix les atribucions que li atorga la llei 7/85, de 2 d’abril i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i qualsevol altre disposició normativa, i pot delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser delegades, amb 
l’abast i les condicions que s’esmenten en aquest Reglament.

2.- El Ple té les següents atribucions (no delegables):

a) controlar i fiscalitzar els Òrgans de Govern
b) prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la 

creació o supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; 
l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades; i l’adopció o  la 
modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c) aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística
d) aprovar el Reglament Orgànic i les Ordenances Municipals
e) determinar els recursos propis del caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els 

assumptes de la seva competència i aprovar els comptes
f) aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització
g) acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
h) plantejar conflictes de competències a altres administracions locals i restants administracions públiques.
i) aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball; les bases de les proves per a la selecció de personal i per 

als concursos de provisió de llocs de treball; fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el 
nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local; 
i també separar del servei els funcionaris de la Corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la llei de Bases de 
Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.

j) exercir les accions administratives i judicials
k) alterar la qualificació jurídica del béns de domini públic
l) alienar el patrimoni
m) les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada
n) les altres que expressament li atribueixin les lleis
o) crear i regular òrgans complementaris
p) contractar obres i serveis, la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’Alcalde/essa o a la Junta de Govern local; 

adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit, la quantia dels quals excedeixi dels recursos ordinaris del pressupost 
municipal, en el percentatge establert per les lleis en vigor.

3.- També correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde/essa.

ARTICLE 16. Delegacions

1.- El Ple pot delegar atribucions a favor de l’Alcalde/essa o de la Junta de Govern Local, previ acord adoptat per la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació

2.- No son delegables, en cap cas, les atribucions corresponents als apartats a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) i o) de l’article 15 
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del present reglament, ni la votació sobre la moció de censura de l’Alcalde/essa.

ARTICLE 17. Lloc de celebració

Les sessions del Ple de la corporació, es celebraran al saló de Plens, llevat dels casos en què, per raons extraordinàries 
degudament justificades a la convocatòria, l’alcalde/essa estimi convenient celebrar-les en una altre indret, sempre que hi 
estigui d’acord la Junta de Portaveus.

ARTICLE  18. Règim de funcionament

1.- El règim de funcionament del Ple de la Corporació l’estableixen la llei 7/85, de 2 d’abril i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, qualsevol altre disposició normativa que li sigui d’aplicació  i el present Reglament.

2.- Les sessions del Ple i dels altres òrgans de la corporació podran ser:
a) ordinàries
b) extraordinàries
c) extraordinàries i urgents

ARTICLE 19. Sessions extraordinàries

1.- Les sessions extraordinàries podran ser convocades pel president/a, per iniciativa pròpia, o a petició d’una quarta part, 
almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap  regidor/ora pugui sol·licitar-ne més de  tres anualment.

2.- En aquest cas, el/la president/a està obligat/ada a convocar-la dins els deu dies següents al de la sol·licitud, i la celebració 
no es pot endarrerir més enllà de quinze dies des que ha estat sol·licitada i en l’ordre del dia que es convoqui, hi hauran els 
punts demanats, sens perjudici que el/la president/a pugui afegir-ne d’altres. En qualsevol cas, el primer punt de l’ordre del 
dia serà el tema objecte de la sessió extraordinària.

3.- Si el/la president/a de la Corporació no convoca la sessió dins el termini establert aquest restarà automàticament convocat 
per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la qual cosa ha de notificar el/la 
secretari/ària de la corporació a tots els membres d’aquesta el dia següent de finalitzar aquell termini de quinze dies. 

En absència del president/a o de qui hagi de substituir-lo legalment, el Ple quedarà vàlidament constituït amb l’assistència 
d’un terç del nombre legal de membres de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, cas en el qual serà presidit pel membre de 
la corporació de més edat entre els presents.

4.- La sol·licitud de celebració d’un Ple extraordinari haurà de fer-se per escrit a l’Alcaldia i serà signada pels Regidors/ores 
sol·licitants, especificant els punts de l’Ordre del dia. Tanmateix, s’hi adjuntarà la documentació que es cregui adient per 
informar als membres del Ple.

5.- En els Plens Extraordinaris no es faran precs i preguntes, ni s’admetran propostes de resolució ni mocions d’urgència.

ARTICLE 20. Sessions extraordinàries urgents

1.- L’antelació en la convocatòria de les sessions extraordinàries urgents no tindrà límit de temps. Fins i tot es podran celebrar 
sense convocatòria prèvia formal, quan en el saló de sessions s’hi trobin reunits la totalitat dels Regidors/ores, amb l’Alcalde/
essa i el Secretari/ària, i acceptin constituir-se en Ple.

2.- El primer punt de l’Ordre del dia de les sessions extraordinàries urgents serà precisament l’apreciació i la ratificació de la 
urgència. Per a constatar-ho serà necessària la majoria absoluta del nombre legals de membres de la corporació.

ARTICLE 21. Sessions Ordinàries

1.- Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran amb una periodicitat com a mínim bimestral, i el dia i l’hora 
de la seva celebració es determinaran en l’acord plenari aprovatori del cartipàs municipal o la seva modificació. En cas que 
algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora. 

L’alcalde/essa estarà facultat per canviar el dia i hora de les sessions per causa justificada.
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2.- Quan, per qualsevol raó, no se celebri el Ple Ordinari, no se’n podrà celebrar cap d’extraordinari fins que aquell no hagi 
estat convocat.

Es procurarà en la mesura del possible que els plens dedicats als pressupostos, ordenances i revisió del pla general siguin 
monotemàtics i que el temps de les intervencions sigui el doble de la duració proposada com a caràcter general en el present 
reglament.

ARTICLE 22. Convocatòria i documentació

1.- El Ple de la Corporació es reuneix a convocatòria de l’Alcalde/essa. Juntament amb la convocatòria, es trametrà a tots els 
Regidors/ores l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i l’ordre del dia, que serà elaborat també per l’Alcalde/essa i tindrà en 
compte tant les propostes provinents de les comissions informatives, i dels òrgans de Govern i administratius de l’ajuntament 
com les provinents dels Regidors/ores en els termes que s’esmentaran mes endavant.

2.- La convocatòria, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i l’ordre del dia acompanyat de les propostes d’acord que no 
s’hagin entregat durant la Comissió informativa, es trametran als regidors/ores de manera que els rebin amb un mínim de 
dos dies hàbils d’antelació i a les altres entitats o òrgans que correspongui. Aquesta antelació no serà necessària en els casos 
de sessions extraordinàries urgents, en què el primer punt a tractar serà l’apreciació i la ratificació de la pròpia urgència de la 
convocatòria de la sessió.

3.- S’exceptuen del termini establert a l’apartat anterior, les propostes i documentació del temes que es presentin al Ple 
Ordinari per tràmit d’urgència. En aquest cas, però, serà necessari votar primerament el grau d’urgència.

ARTICLE 23. Ordre del dia del Plens Ordinaris

1.-El primer punt de l’ordre del dia dels Plens serà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, i al final hi haurà un apartat de 
precs i preguntes, en el cas de les sessions ordinàries.

2.- A continuació del punt referit a l’aprovació de l’acta, s’incorporaran, si s’escau, dos punt més, abans del propis de la 
convocatòria, destinat a recollir per separat, els assabentats i les ratificacions de les resolucions i acords de l’Alcaldia, de la 
Junta de Govern Local i dels regidors/ores amb delegacions genèriques o específiques.

A efectes de control, queda substituïda l’obligació de donar compte al Ple de tots els acords que adopti la Junta de Govern 
Local i de totes les Resolucions que dicti l’Alcaldia o els regidors o regidores delegats,  per l’obligació de remetre a tots els 
grups polítics una còpia de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés 
als llibres de Resolucions que reconeix aquest reglament a tots els membres de la Corporació.

3.- L’ordre de la resta de punts de la convocatòria podrà ser modificat pel President /a en el transcurs del Ple, a fi i efecte de 
fer possible la presència del màxim nombre de Regidors/ores en el debat i la votació dels punts més rellevants o per qualsevol 
altre motiu justificat d’ordre o d’estímul de la participació ciutadana.

4.- En l’ordre del dia només s’hi podrà posar aquells assumptes que hagin estat dictaminats en les comissions informatives.

5.- Al final hi haurà sempre un torn obert de paraules (apartat de precs i preguntes)

ARTICLE 24. Publicitat dels Plens

1.- Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, 
la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts a l’article 18 de la Constitució 
Espanyola, en relació amb l’article 70 de la llei 7/85 i 156 del Reial 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.

2.- Quan es produeixin els supòsits esmentats a l’apartat anterior, l’alcalde/essa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol 
regidor/ora, podrà sotmetre al Ple, com a qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i, si s’escau, de la votació dels punts 
de l’ordre del dia de què es tracti. En cas que el Ple ho estimi favorablement, per majoria absoluta, el tractament dels punts 
afectats es traslladarà al final de la sessió, i en el moment de tractar-los, l’alcalde/essa disposarà que el públic abandoni la sala.
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3.- L’Alcalde/essa també podrà disposar el desallotjament de la sala i la continuació de la sessió a porta tancada quan alteracions 
d’ordre impedeixin el normal desenvolupament de la sessió o traslladar la sessió a una altra dependència municipal.

4-. Una vegada l’Alcalde/essa ha aixecat la sessió, la Corporació podrà establir un torn de consultes pel públic assistent, sobre 
temes concrets d’interès municipal. Correspon a l’Alcalde/essa conduir i tancar aquest torn.

ARTICLE 25. Inici de la sessió

1.- El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç dels seus membres, que mai pot ser inferior a tres. Aquest 
quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió. a més a més, cal l’assistència de l’Alcalde/essa i del secretari/ària o de les 
persones que legalment els substitueixin.

2.- El president/a, a l’hora fixada en la convocatòria, declararà formalment oberta la sessió. En aquest moment el Secretari/
ària prendrà nota dels assistents.

3.- Des del començament de la sessió, els Regidors/ores que s’incorporin o l’abandonin hauran de comunicar-ho al President/a, 
que ordenarà que consti en l’acta, a l’efecte de quòrum i votacions.

ARTICLE 26. Ratificació de l’acta de la sessió anterior

1.-La sessió del Ple s’inicia amb la votació de l’acta de la sessió anterior, que caldrà llegir prèviament en el cas que no s’hagués 
tramès l’esborrany als Regidors/ores, per qualsevol motiu extraordinari.

2.- Els aclariments o les observacions seran resolts per la Corporació i podran modificar el text de l’esborrany per a la 
incorporació a l’acta definitiva, però en cap cas es podrà afectar el fons dels acords.

3.- Si cap Regidor/ora s’oposés a l’acta, aquesta quedarà aprovada en la forma presentada.

ARTICLE 27. procediment per al debat 

1.- Cadascuna de les propostes de resolució, corresponents als diferents punts de l’ordre del dia, serà anunciada pel President/a, 
el qual donarà la paraula al Secretari/ària per a llegir la proposta o al Regidor/ora ponent per exposar l’assumpte, cas de 
no haver-hi vots particulars i esmenes. Si així fos, primerament s’hauran de debatre i votar-se aquests, abans de passar a la 
discussió de la proposta.

2.- Si cap Regidor/ora agafa la paraula, una vegada anunciat un punt de l’Ordre del dia, l’Alcalde/essa podrà sotmetre-la 
directament a votació. 

3.- Finalitzada l’exposició del Regidor/ora ponent, el President/a atorgarà la paraula a tots els Grups Municipals que ho 
sol·licitin, en ordre invers al nombre de regidors/ores, els quals la prendran per mitjà dels seus respectius portaveus o 
Regidors/ores que desitgin.

4.- Es podrà concedir, per part del President/a, un segon torn d’intervenció o els que cregui necessaris en interès del debat. 
En tot cas, el Regidor/ora ponent podrà intervenir sense limitació.

5.- El president/a haurà de concedir l’ús de la paraula quan li sigui demanada per al·lusions, sempre i quant decideixi que 
existeixen. El torn de rèplica s’atorgarà per ordre invers al nombre de Regidors/ores dels respectius grups municipals.

6.- Si algun regidor/ora s’excedeix, de forma manifesta, en la durada de la seva intervenció o es desvia notòriament de la 
qüestió a debat o pronuncií expressions injurioses o calumnioses relatives a persones o institucions, el President/a podrà 
retirar-li l’ús de la paraula, després d’advertir-lo per més d’una vegada i de concedir-li un petit lapse de temps més per a 
poder resumir la seva intervenció. Cas de que persisteixi en la seva actitud, el President/a podrà fer-li abandonar la sala de 
sessions.

7.- Qualsevol regidor/ora, en qualsevol moment del debat, podrà formular qüestions d’ordre, les quals seran ateses 
d’immediat, si es consideren com a tal pel President/a.

8.- El President/a podrà, en qualsevol moment, requerir o autoritzar la intervenció de personal de la corporació o d’altres 
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experts, per tal d’aclarir o proporcionar més informació sobre aspectes tècnics del debat.

9.- Al llarg de la sessió, el President/a podrà acordar interrupcions per a permetre deliberacions als Grups Municipals i per 
al descans.

10.- Podrà intervenir en el Ple, previ acord de la Junta de Portaveus i autorització del President/a, un representant d’alguna 
de les Entitats de la població que els afecti de forma directa algun dels temes inclosos en l’ordre del dia.

ARTICLE 28. Incompatibilitats

1.- Sens perjudici de les causes d’incompatibilitat establertes per la llei, els membres de la Corporació hauran d’abstenir-se 
de participar en el debat i votació d’aquells assumptes en els quals hi tinguin un interès directe i personal o quan es donin 
les circumstàncies contemplades en la legislació de procediment administratiu i contractes de les Administracions Públiques.

2.- En el supòsit de l’apartat 1, el Regidor/ora afectat haurà d’abandonar el Saló de sessions mentre es debati el punt en 
qüestió. En el cas de que l’afectat fos el president/a o qui faci les funcions de president/a, abans d’abandonar la sala de 
sessions haurà de delegar la presidència en un/a Tinent d’Alcalde o a qui per llei li  pertoqui.

3.- Quan el membre de la Corporació, suposadament afectat per la incompatibilitat, no abandonés la sala de sessions, la 
qüestió serà decidida per votació del Ple, per majoria absoluta, sense cap tipus d’intervenció per part de l’afectat.

4.- La participació en els debats i votacions dels membres de la Corporació afectat, implicarà l’anul·lació dels actes en que ha 
intervingut.

ARTICLE 29. Tipus d’intervenció

A efectes del normal desenvolupament de les sessions i de la perfecte identificació dels documents sotmesos a la consideració 
del Ple, així com de les propostes que es relació amb ells es puguin plantejar, les intervencions dels membres de la Corporació 
en el Ple, poden ser de diferents tipus, segons el seu contingut i propòsit:

a) Dictamen. És la proposta resultant de l’estudi d’un expedient per part de la Comissió informativa corresponent. 
Conté una part expositiva i una part resolutiva, integrada per un o diversos acords a adoptar.

b) Esmena. És la proposició de modificació d’un dictamen, d’una proposta d’acord o d’una moció, presentada per 
qualsevol membre de la Corporació, mitjançant escrit dirigit al President/a abans d’iniciar-se la deliberació de 
l’assumpte

c) Proposició. És la proposta que es sotmet al Ple relativa a un assumpte inclòs en l’ordre del dia, que acompanya a la 
convocatòria. Conté una part expositiva o justificació i un acord a adoptar. 

d) Moció. És la proposta que es sotmet directament a coneixement del Plenari municipal tal i com estableix l’article 91.4 
del ROF. Es podrà formular per escrit o oralment.

e) Prec. És la formulació d’una proposta d’actuació dirigida als Òrgans municipals de Govern. Podran ser debatuts però 
no votats. Poden plantejar precs tots els membres de la corporació o els grups municipals a través del seu portaveu. 
Els precs poden formular-se oralment o per escrit i son debatuts generalment en la sessió següent, sens perjudici de 
que ho puguin ser en la mateixa sessió que es formulin si l’Alcalde/essa ho estima convenient.

f) Pregunta. Es tracta de qualsevol qüestió plantejada als Òrgans Municipals de govern, per a ser contestada. Poden 
plantejar preguntes tots els membres de la corporació, o els grups municipals a través del seu portaveu. Les preguntes 
plantejades tan oralment com per escrit en el transcurs d’una sessió seran generalment contestades pel seu destinatari 
en la sessió següent, sens perjudici de que el preguntat vulgui donar-li resposta immediata. les preguntes formulades 
per escrit amb vint-i-quatre hores d’antelació, seran contestades ordinàriament en la sessió o, per causes degudament 
motivades, en la següent.

g) Vot particular. És la proposició de modificació d’un dictamen formulada per un membre d’una comissió informativa. 
Haurà d’acompanyar el dictamen des del dia següent a l’aprovació d’aquest per part de la comissió.

ARTICLE 30. propostes de Resolució

1. S’entén per proposta de resolució aquella que és presentada al Ple per a la seva votació i adopció
2. Estan facultats per presentar propostes de resolució, l’alcalde/essa, la Junta de Govern local, la Junta de Portaveus, els 

portaveus en nom del grup municipal que representen i un mínim de tres regidors/ores de la Corporació.
3. Les propostes de resolució dels grups polítics municipals que tinguin entrada en el Registre General de l’Ajuntament amb 
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posterioritat a la firma de la convocatòria no figuraran en l’ordre del dia, i solament podran ser objecte de debat i votació 
en la sessió com a assumptes d’urgència. 

ARTICLE 31.- Mocions

La presentació de mocions per part dels grups polítics municipals es subjectarà a les regles següents:

a) el nombre màxim de mocions que podrà presentar cada grup serà de dues en cada sessió
b) quan una moció sigui rebutjada pel Ple, no es podrà presentar una nova moció sobre el mateix tema durant el termini 

d’un any, a excepció que hagi estat consensuada per tots els grups polítics que conformen el Ple. 
c) si diversos grups presenten, en la mateixa sessió plenària, diferents mocions sobre el mateix tema, solament s’inclourà 

en l’ordre del dia la primera que hagi tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament, i s’intentarà  consensuar 
el seu contingut. Quan siguin coincidents, es tindran per no presentades.

d) quan les mocions hagin estat assumides per tots els grups polítics es presentaran de forma conjunta.

La votació de les mocions serà a la totalitat del seu text, i no s’admetran votacions parcials, sense perjudici de la possibilitat 
de presentar esmenes de caràcter parcial.

Perquè les mocions d’urgència puguin ser debatudes i votades, serà precís que el Ple apreciï prèviament la urgència, per 
majoria absoluta.

L’apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe de la Comissió informativa corresponent.

En el cas que el Ple no apreciï la urgència de la moció, aquesta restarà sobre la taula i, si el proposant la manté, haurà de ser 
inclosa a la sessió ordinària següent. 

ARTICLE 32.- Precs i preguntes

Precs i preguntes: en el punt corresponent a precs i preguntes de la part de control del Ple, tots els membres de la Corporació 
i els grups polítics municipals podran efectuar precs i preguntes, segons la definició que d’ambdós es realitza a l’article 29 
d’aquest Reglament.

Aquest Reglament no limita la formulació de precs i preguntes en cada sessió ni el termini màxim d’exposició conjunta i 
global per a cada grup polític.

Els precs i preguntes no tenen caràcter vinculant i, per tant, no estan sotmesos a votació i es poden formular oralment o per 
escrit. Si son formulats oralment en la sessió, l’Alcaldia decidirà si es contesten en aquest mateix acte o es contestaran en la 
sessió següent.

No es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin l’interès municipal.

ARTICLE 33. L’ajornament de la votació

1.- Els assumptes que integren l’ordre del dia seran debatuts i votats en la sessió convocada per l’ordre en què hi estiguin 
relacionats, excepte en el supòsits següents:

a) Quan el grup municipal o el regidor/ora firmant de la proposta o moció la retiri
b) Quan un altre grup municipal o regidor/ora sol·liciti que la proposta o moció quedi sobre la taula, sempre que 

aquesta sol·licitud obtingui el vot favorable de la majoria simple del ple.
c) Quan el president/a decideixi que la proposta o moció sigui retirada pel seu ponent o quedi sobre la taula per a 

la propera sessió plenària, llevat que s’hi oposi el regidor/ora que la signa. En aquest darrer cas, serà necessària la 
majoria simple per aconseguir-ho

d) El president/a comprovi que és necessari un quòrum especial per a l’adopció de l’acord. Em aquest cas podrà decidir 
que l’assumpte no es presenti o quedi a l’espera de si l’esmentat quòrum s’aconsegueix en el transcurs de la sessió.

2.- Els assumptes deixats sobre la taula s’hauran d’incloure en l’Ordre del dia  del següent Ple Ordinari, cas que siguin 
mantinguts pels proposants.
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ARTICLE 34. Votació dels assumptes.

1.- Un cop debatuts els assumptes l’alcalde/essa sotmetrà a votació les diverses propostes de resolució que expressament 
s’hagin formulat en el decurs del debat, i, si s’escau, plantejarà els termes de la resolució sobre la qual haurà de recaure la 
votació.

2.- La votació serà ordinària, excepte que el mateix Ple acordi per majoria simple, i a petició de qualsevol regidor/ora assistent 
a la sessió, la votació nominal en algun cas concret. Així mateix, els assumptes quedaran aprovats per assentiment quan cap 
grup o regidor/ora demani la paraula en el debat.

3.- Si no hi ha assentiment i no se sol·licita la votació nominal, es procedirà a la votació ordinària, que serà a mà alçada i, es 
portarà a terme demanant  l’alcalde els vots a favor, en contra i les abstencions sobre cadascuna de les propostes.

4.- La votació nominal es produirà quan el secretari/ària requereixi cadascun dels regidors/ores, començant pel grup 
municipal més nombrós i segon l’ordre establert per cada llista electoral, els quals expressaran la seva decisió a favor, en 
contra o abstenció, sobre cada una de les propostes.

5.- Podrà haver-hi votació secreta de les propostes sobre l’elecció o destitució de persones i en els casos previstos en l’article 
156.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. En la votació secreta, que serà acordada per majoria absoluta, l’expressió del 
sentit el vot es farà mitjançant papereta que cada regidor/ora introduirà en una urna quan sigui requerit pel secretari/ària. 
Finalitzada la votació el secretari/ària procedirà al recompte. És dret dels regidors/ores emetre en aquest supòsit el seu vot 
nominal de forma pública i de demanar que consti en acta. 

6.- L’absència d’un regidor/ora o més, un cop iniciada la deliberació d’un assumpte equival, a l’efecte de la votació 
corresponent, l’abstenció.

7.- Un cop iniciada la votació no podrà interrompre’s per cap motiu i cap membre corporatiu podrà en aquest moment ni 
incorporar-se a l a votació ni absentar-se’n.

ARTICLE 35. Requisits per l’aprovació.

1.- Els acords de Ple s’adopten, per regla general, per majoria simple dels membres presents, excepte quan es requereixi una 
majoria especial de conformitat amb les determinacions de la llei.

2.- En cas d’empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació i, si es manté l’empat, la proposta serà resolta 
pel vot de qualitat del president, si no es requereix majoria especial.

3.-Acabada la votació ordinària o quan el secretari/ària hagi computat els sufragis emesos, l’Alcalde/essa proclamarà l’acord 
adoptat.

ARTICLE 36. Explicació del vot.

Tots els grups municipals i també els regidors/ores, per separat, podran fer constar en l’acta l’explicació del sentit i les raons 
del seu vot, amb caràcter previ a efectuar la votació.
Si un membre de la corporació vol votar en sentit contrari al vot del seu grup, pot fer explicació individual del vot. 

ARTICLE 37. Potestats del president

L’Alcalde/essa, o el/la tinent d’alcalde que el substitueixi, tindrà en la seva qualitat de president/a del Ple de la Corporació 
les següents potestats:

1.- Variar la prelació de tractament dels punts de l’ordre del dia a fi de fer possible la presència del màxim nombre de 
regidors/ores en el debat i la votació dels punts més rellevants, o per qualsevol altres motiu justificat, d’ordre o d’estímul de 
la participació ciutadana.

2.- Requerir o autoritzar la intervenció de personal de la Corporació o d’altres experts assimilables, per tal d’aclarir extrems 
tècnics o proporcionar-ne una major informació.
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3.- Cridar a l’ordre als regidors/ores o retirar-los l’ús de la paraula quan s’excedeixin en el temps atorgat, es desviïn 
notòriament de la qüestió en debat o aboquin expressions injurioses o calumnioses en relació a persones o institucions. Així 
mateix, l’alcalde/essa podrà fer abandonar la sala als regidors/ores que, malgrat haver estat cridats a l’ordre, persisteixin en 
la seva actitud.

4.-Cridar a l’ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud impedeixin el seu normal desenvolupament. 
En aquest cas, la sessió podrà continuar a porta tancada o traslladar-se a una altra dependència municipal.

5.- Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin. En 
aquest cas, la sessió es reprendrà un cop desaparegudes les circumstàncies, el mateix dia, o bé serà convocada per celebrar-
se de nou en el termini de dos dies. Aquesta convocatòria podrà ser verbal, si es troben presents tots els membres de la 
Corporació o si els respectius portaveus assumeixen l’obligació de convocar els absents del seu grup.

ARTICLE 38. Les actes de les sessions

1.- De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir, com a mínim: 

a) La data i l’hora en què comença i en què s’aixeca la sessió. 
b) La relació de matèries debatudes i el caràcter de la sessió (ordinària o extraordinària). 
c) La relació dels assistents: President/a, Regidors/ores presents, els que han excusat la seva assistència i els que no. 
d) La indicació de les persones que hi han intervingut. 
e) Les incidències esdevingudes. 
f) Els vots emesos i els acords adoptats. 
g) La relació succinta de les opinions emeses, si s’escau, entre elles les manifestacions fetes pels Regidors/ores o Grups 
Municipals quan al sentit del seu vot.  

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries disposa, en el moment de l’aprovació del present Reglament d’un sistema de gravació 
i digitalització dels Plens municipals que permet que l’acta contingui tots els elements detallats en l’apartat anterior, amb el 
corresponent link per poder accedir a totes les intervencions dels regidors/ores municipals i als acords que s’adopten.

2.- Les actes del Ple municipal seran públiques a tots els efectes, amb exposició de l’anunci al tauler d’anuncis de la Corporació 
i amb accés directe a la sessió plenària a través de la pàgina web municipal.

3.- Correspon al Secretari/ària General despatxar les certificacions sobre actes, acords i documentació municipal i la notificació 
dels acords i les resolucions. Les certificacions seran expedides d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldia. En el cas que les 
certificacions siguin expedides amb anterioritat a l’aprovació de l’acta de la sessió en que foren adoptats, s’emetran fent 
constar expressament aquesta circumstància.

ARTICLE 39. Els informes preceptius, no preceptius i la seva sol·licitud

1-. Els expedients que hagin d’ésser resolts en sessió, hauran d’estar informats prèviament pel Secretari/ària o l’Interventor/
ora de la Corporació, quan aquests informes siguin preceptius segons la legislació vigent. 

2.- L’Alcalde/essa té la prerrogativa de demanar informe sobre temes de l’activitat municipal, al Secretari/ària General i a 
l’Interventor/ora Municipal. L’Alcalde/essa, a més a més, podrà sol·licitar informes o dictàmens externs quan ho consideri 
convenient. 

3.- També podran demanar informe jurídic o tècnic escrit, en relació a temes que siguin objecte d’inclusió en l’ordre del dia 
d’una sessió, els regidors/ores, en nombre igual o superior a un terç dels membres integrants de la corporació. La sol·licitud 
d’informe haurà de fer-se, almenys, amb tres dies hàbils d’antelació a la data de celebració de la sessió, sense perjudici de 
l’emissió oral dels informes que se sol·licitin en el transcurs de la sessió i els autoritzi la presidència.

4.- Els informes preceptius o els que se sol·licitin, contindran una referència als fonaments de fet i de dret i resoldran tots els 
extrems que es relacionin amb l’assumpte consultat.

5.- El que es disposa anteriorment no exclou la incorporació dels informes interns que han de documentar els expedients.

6.- El fet que els informes siguin desfavorables a les propostes o mocions dels Grups Municipals, no serà obstacle perquè la 
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Corporació prengui les resolucions que cregui adients.

7.-Els regidors/ores, en el mateix nombre del punt 3 anterior, també podran sol·licitar els informes per escrit de caràcter 
jurídic o tècnic sobre qüestions concretes de l’actuació municipal, que seran lliurats en el termini de deu dies.

8.- Amb independència dels informes que es demanin o corresponguin als funcionaris de l’Ajuntament, l’Alcalde/essa podrà 
sol·licitar informes o dictàmens externs quan ho consideri convenient.

ARTICLE 40. La moció de censura a l’Alcalde

1.- L’Alcalde/essa pot ésser destituït del seu càrrec si prospera una moció de censura que sigui adoptada per majoria absoluta 
del nombre de regidors/ores que legalment componen la Corporació.

2.- La moció haurà de ser proposada, almenys, per la majoria absoluta el nombre legal de membres de la Corporació i haurà 
d’incloure un candidat a l’Alcaldia, que pot ser qualsevol regidor/ora l’acceptació expressa de la qual consti en l’escrit de 
proposició.

3.- L’escrit en el qual es proposi la moció de censura haurà d’incloure les signatures degudament autenticades per notari o 
pel secretari/ària de la Corporació i haurà de presentar-se davant d’aquest per qualsevol dels seus signants. El secretari/ària 
comprovarà que la moció de censura reuneix els requisits exigits per a legislació electoral general i estendrà en el mateix acte 
la corresponent diligència acreditativa.

4.- El document serà presentat al Registre General per qualsevol dels signants de la moció. El Ple quedarà automàticament 
convocat a les dotze hores dels desè dia hàbil següent al del seu registre i el secretari/ària ha de remetre notificació indicativa 
d’aquesta circumstància a tots els membres de la Corporació en el termini màxim d’un dia hàbil a comptar des de la presentació 
del document al Registre, als efectes d’assistència a la sessió especificant la data i hora d’aquesta.

5.- El Ple estarà presidit per una mesa d’Edat, integrada pels Regidors/ores de major i menor edat entre els presents, exclosos 
l’alcalde/essa i el candidat a l’Alcaldia, i actuarà com a secretari/ària, el de la Corporació.

6.- La mesa donarà lectura a la moció de censura, concedirà la paraula durant un temps breu, si hi fossin presents, al candidat 
a l’Alcaldia, a l’Alcalde/essa i als portaveus dels grups municipal, i sotmetrà la moció de censura a votació.

7.- Cap regidor/ora no pot signar més d’una moció de censura durant el seu mandat.

SECCIÓ TERCERA.- LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ARTICLE 41. Designació

1.- És atribució de l’Alcalde/essa tant la determinació del nombre de membres de la junta de Govern local com el nomenament 
dels seus components. Aquestes decisions les prendrà l’Alcalde/essa mitjançant decret, que serà comunicat en el següent Ple 
ordinari.

2.- En nombre de membres de la Junta de Govern Local no podrà ser superior a un terç del nombre total de regidors/ores de 
dret de l’Ajuntament, sense tenir en compte les fraccions. A aquest nombre màxim de membres, s’hi afegirà l’Alcalde/essa. 
Els tinents d’Alcalde/essa, nomenats per aquest, s’inclouen dins el nombre de components de la junta de Govern local.

3.- El càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i renunciar-
hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa 
comunicada a l’alcalde/essa, en el termini de tres dies següents a la notificació del nomenament.

4.- L’Alcalde/essa podrà destituir i nomenar els membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense cap més 
requeriment que el de comunicar-ho formalment a l’afectat.  Els decrets de cessament i nomenament de membres de la  Junta 
de Govern Local tindran efecte des del dia següent d’haver estat dictats, sens perjudici que hagin de ser comunicats tant a la 
pròpia Junta de Govern Local com al Ple, en la primera sessió ordinària que es celebri.

5.- Prèvia invitació per part de l’Alcalde/essa, els portaveus de cada grup municipal, així com la resta de membres de l’equip 
de govern, podran assistir, amb veus però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern Local.
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ARTICLE 42. Atribucions.

1.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local assistir a l’Alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions. 
A aquests efectes, la Junta de Govern Local serà informada de totes les decisions de l’Alcaldia. Es procurarà que aquesta 
informació sigui prèvia a la decisió, en els casos en què l’assumpte tingui rellevància per qualsevol motiu.

2.- Així mateix, la Junta de Govern local tindrà les atribucions que li deleguin l’Alcalde/essa o el Ple i les que li reconegui la 
legislació.

ARTICLE 43. Règim de l’exercici de les competències delegades.

1.- La delegació d’atribucions a la Junta de govern local per part de l’Alcalde/essa o el Ple de la corporació es formalitzarà per 
decret o acord adoptat per majoria absoluta.

2. El règim aplicable a l’exercici, per part de la Junta de Govern local, de les competències que li hagin delegat els altres òrgans 
de govern serà, si la resolució de delegació no disposa altra cosa, l’establerta en aquest Reglament orgànic per la delegació 
d’atribucions de l’alcalde/essa i supletòriament per la legislació administrativa general.

ARTICLE 44. Naturalesa de les resolucions de la Junta de Govern Local

Les resolucions preses per la Junta de Govern Local en matèries que li hagin estat delegades pels altres òrgans municipals 
de Govern, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l’òrgan amb competència originaria. Així mateix, i 
si no es disposa altra cosa en la resolució de delegació, la Junta de Govern local serà competent per revisar els acords presos 
per delegació.

ARTICLE 45. Constitució i funcionament de la Junta de Govern Local

1.- La Junta de Govern Local celebrarà la sessió constitutiva, a convocatòria de l’Alcalde/essa, dins dels deu dies següents a 
aquell en que aquest hagi designat als membres que la integren.

2.- El funcionament es regirà pel disposat expressament en aquest reglament Orgànic i supletòriament pel que està regulat 
pel Ple de la corporació.

ARTICLE 46. Periodicitat i lloc de les sessions

1.- Les sessions de la Junta de Govern Local es celebraran, com a regla general, a la sala habilitada a aquest efecte a l’edifici 
consistorial, amb periodicitat setmanal. 

2.- L’alcalde/essa podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat per causes justificades, així com deixar de convocar 
les sessions durant els períodes de vacances. A més, podrà convocar les sessions extraordinàries que cregui necessàries.

Article 47.- Convocatòria i ordre del dia

1.- L’alcalde/essa decidirà lliurement la convocatòria, tenint en compte, però, el que s’estableix a l’article anterior quant a 
periodicitat.

2.- Tanmateix, l’ordre del dia de la Junta de Govern Local serà elaborada lliurement per l’alcalde/essa a la vista de les propostes 
provinents dels òrgans corporatius competents i dels ciutadans/anes en exercici del seu dret de petició, prèvia instrucció de 
l’expedient que procedeixi.

3.- Seran d’inclusió obligatòria a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, els precs 
i preguntes que se li formulin en el si del Ple municipal i les proposicions urgents.

4.- També s’inclouran en l’ordre del dia les preguntes que hagin formulat per escrit els regidors/ores dirigides a la Junta de 
Govern Local.

Article 48. - Sessions deliberants i sessions resolutives
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1.- Són sessions deliberants les que es convoquen amb l’única finalitat de debatre un o diversos temes, sense que puguin 
prendre cap resolució de valor jurídic.

2.- Són sessions resolutives les que es convoquen amb la finalitat tant de debatre com de resoldre els punts de l’ordre del dia 
i els que es declarin urgents. Si no es diu altra cosa a la convocatòria, les sessions seran resolutives, hi assistiran el secretari/
ària i l’interventor/a i, quan es consideri necessari per informar, els caps de les seccions administratives o tècniques que hagin 
tramitat els expedients.

3.- També podran assistir a les sessions en qualitat de convidats, amb veu i sense vot, els regidors/ores que no en siguin 
membres, per tal d’informar dins de l’àrea de delegació que tinguin atribuïda i assistir l’alcalde/essa; també podran assistir-
hi, prèvia invitació, els portaveus dels grups municipals.

Article 49.- Règim de funcionament de la Junta de Govern Local

1.- El quòrum necessari per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local serà el de majoria absoluta, és a dir, la meitat 
més un dels seus membres.

2.- Si no hi hagués quòrum, es constituiria en segona convocatòria, una hora després de l’assenyalada per a la primera, i seria 
suficient l’assistència de la tercera
part dels seus membres i, en tot cas, un nombre no inferior a tres.

3.- Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sense perjudici de la de la publicitat i comunicació dels acords 
adoptats a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i quan aquesta actua per delegació del Ple municipal.

4.- Reunida la Junta de Govern Local amb el quòrum esmentat i amb la presència de l’alcalde/essa, del secretari/ària i de 
l’interventor/ora, es procedirà a debatre els punts de l’ordre del dia.

5.- Els membres de la Junta de Govern Local tindran dret a intervenir almenys una vegada en cada punt, durant el temps que 
determini l’alcalde/essa, i a fer constar el seu vot i les seves raons en l’acta.

6.- Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

Article 50.- Acords d’urgència

Qualsevol membre de la Junta de Govern Local pot proposar l’adopció d’acords que no constin a l’ordre del dia, per raó 
d’urgència. L’apreciació de la urgència correspondrà a la majoria de la Junta de Govern Local.

Article 51.- Acta de les sessions

De cada sessió resolutiva el secretari/ària n’estendrà acta, amb els requisits i el contingut establerts per als actes del Ple, i serà 
tramesa tant als membres de la Junta de Govern Local com a la resta de regidors municipals. Una còpia restarà a consulta dels 
ciutadans a l’Arxiu Municipal.

SECCIÓ QUARTA.- ELS TINENTS D’ALCALDE I ELS REGIDORS DELEGATS

Article 52.- Concepte i atribucions generals

1.- Els/les tinents d’alcalde són òrgans unipersonals d’inexcusable existència en l’Ajuntament.

2.- És funció dels/les tinents d’alcalde substituir l’alcalde/essa per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o 
malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, i ser, alhora, responsables dels actes de govern dictats 
durant la substitució.

3.- Igualment li correspondrà exercir transitòriament la presidència de la Corporació o la seva representació quan hi hagi 
alguna causa que impedeixi la presència personal de l’alcalde a l’assistència a sessions o actes concrets.

4.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar 
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l’alcalde/essa.

5.- És funció dels regidors/ores delegats/ades gestionar i proposar les decisions corresponents a l’àmbit de la delegació.

Els regidors/ores delegats/ades podran rebre la totalitat de potestats que corresponen a l’alcalde/essa en una matèria 
determinada, en base al contingut de la delegació rebuda.

Article 53.- Nomenament i cessament dels tinents d’alcalde

1.- L’alcalde/essa nomenarà entre els membres de la Junta de Govern Local els tinents d’alcalde que cregui convenients, sense 
superar el nombre d’integrants de la Junta de Govern Local, i determinarà l’ordre a l’efecte de la prelació en la seva substitució. 
El nomenament de tinents d’alcalde haurà d’ésser comunicat al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària, perquè 
se’n tingui coneixement.

2.- El nomenament d’un regidor/ora com a tinent d’alcalde requerirà, per tal que sigui eficaç, que ell/ella l’accepti. 
El nomenament es considerarà acceptat tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació del 
nomenament, el regidor/ora no presenta davant de l’Alcaldia la seva renúncia expressa.

3.- Es perd la condició de tinent d’alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l’Alcaldia o per pèrdua de la 
condició de regidor/ora o de membre de la Junta de Govern Local. Els dos primers motius de cessament s’hauran de formular 
per escrit.

Article 54.- Atribució i revocació de les competències delegades.

Es perd la condició de regidor/ora delegat/ada i, conseqüentment, l’eficàcia de la delegació, pels següents motius: per 
renúncia expressa, per revocació disposada per l’alcalde/essa, o per pèrdua de la condició de regidor/ora o de membre de la 
Junta de Govern Local.

Les dues primeres causes de cessament de la delegació s’hauran de formular per escrit.

Article 55.- La responsabilitat dels regidors delegats

1.- Els regidors/ores delegats respondran políticament per ells, i solidàriament amb l’alcalde/essa, de l’exercici de les  facultats 
delegades, davant del Ple de la Corporació.

2.- Els regidors/ores delegats hauran de comparèixer i donar compte de la seva gestió quan els ho requereixi el Ple de la 
Corporació o la Comissió Informativa corresponent.

Article 56.- Àmbit d’aplicació de l’exercici de les delegacions

Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicables a l’exercici de les competències delegades pels òrgans de 
govern municipal, sempre que en l’acord o la resolució de delegació no s’esmentin condicions específiques.

Article 57.- Les delegacions del Ple de la Corporació

1.- Les delegacions d’atribucions del Ple es prendran per acord adoptat per majoria absoluta, de conformitat amb l’article 57 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Així mateix, el Ple podrà fer delegacions en matèria de gestió financera i prendre 
acords sobre despeses i contractació, en les bases d’execució del pressupost.

2.- El Ple podrà delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’adoptar acords sobre matèries que siguin d’atribució  d’aquell 
i no expressament prohibides de delegació per Llei, quan calgui per raons d’urgència o de preclusivitat de terminis.

3.- En aquest cas, l’acord corresponent, amb la justificació de les raons que el van motivar, haurà de ser sotmès a la ratificació 
del Ple.

CAPÍTOL TERCER.- ELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS

SECCIÓ PRIMERA.- LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
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Article 58.- Constitució, composició i funcions

1.- La Comissió Especial de Comptes serà d’existència obligatòria i es constituirà per acord del Ple de la Corporació, en la 
sessió o sessions dedicades a l’organització municipal, un cop produïda la renovació corporativa. Igualment per acord plenari 
podrà decidir-se els integrants de la Comissió Especial de Comptes.

2.- Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe del Compte General amb l’abast i contingut 
expressats a la llei reguladora de les hisendes locals; l’emissió de l’informe previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, i qualsevol altra que determini l’ordenament 
jurídic.

3.- El règim d’adopció d’acords serà el mateix que s’estableix per a les comissions informatives en aquest Reglament, amb 
l’aplicació del vot ponderat en el supòsit que el nombre de representants de cada grup sigui el mateix.

Article 59.- Funcionament

1.- L’alcalde/essa o el president/ta delegat/ada de la Comissió Especial de Comptes haurà de sotmetre al Compte General 
abans de l’u de juny de cada any a la Comissió Especial de Comptes per examinar-les juntament amb els justificants i 
antecedents, i emetre’n informe.

2.- La documentació haurà d’estar a disposició dels membres de la comissió perquè la puguin analitzar, amb quinze dies 
d’antelació, com a mínim, abans de la primera reunió.

3.- El president/ta de la comissió convocarà les sessions que cregui convenients per tal que els membres de la comissió 
obtinguin la informació necessària; per fer possible la compareixença tant dels membres corporatius com del personal tècnic 
municipal relacionat amb els comptes que s’analitzin, i per possibilitar un debat suficient en relació als comptes.

El president/ta, per mitjà de l’Alcaldia podrà requerir de les dependències i serveis municipals la documentació 
complementària que estimi necessària.

4.- Aquestes sessions preparatòries també s’han de convocar quan ho sol·liciti una quarta part, almenys, dels membres que 
integren la comissió.

5.- Un cop el president/a estimi que els comptes estan suficientment debatuts en les sessions preparatòries, convocarà la 
sessió per a l’emissió de l’informe, el text inicial del qual presentarà el president/a. 

Els diferents membres de la Comissió podran presentar-hi esmenes, que seran votades a la comissió.

6.- Els comptes i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes seran exposats al públic durant un termini de 20 dies, 
transcorregut el qual i vuit dies més, la comissió informarà les eventuals reclamacions o observacions, esmenarà, si escau, el 
seu informe i elevarà les actuacions al Ple per a la seva resolució, abans de l’u d’octubre.

Article 60.- Potestats de la Comissió Especial de Comptes

1.- La Comissió Especial de Comptes podrà adoptar les següents decisions:

Requerir documentació complementària.
Requerir la presència dels membres corporatius i dels tècnics municipals relacionats
amb els comptes que s’analitzen.
Requerir l’esmena de defectes en els comptes tramesos. La Comissió no podrà, però, retornar els comptes als serveis 
corresponents.

2.- Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’estenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal de 
Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la seva legislació específica.

Article 61.- Règim de funcionament subsidiari
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Pel que fa al que no hagi estat previst expressament en aquesta secció, es regirà amb el que es disposa en la aquest capítol en 
relació amb les comissions informatives.

SECCIÓ SEGONA.- LES COMISSIONS INFORMATIVES

Article 62.- Nombre i denominació

1.- Es constituiran comissions informatives de caràcter estable integrades per membres de la Corporació. El nombre 
d’integrants, la denominació i l’àmbit material d’aquestes comissions l’haurà de decidir el Ple.

2.- S’anomenaran comissions informatives específiques quan coincideixin amb les àrees de gestió en què s’estructura l’acció 
municipal i la gestió administrativa i comissió informativa genèrica quan estigui integrada per tots els regidors/ores.

3.- La determinació de les comissions informatives haurà de produir-se, a proposta de l’Alcaldia, dins dels 30 dies següents a 
la constitució de la Corporació Municipal després de la renovació electoral.

Hauran de constituir-se i començar a funcionar amb anterioritat a la celebració de la primera sessió plenària que es convoqui.

4.- Les comissions informatives es constitueixen per a tot el mandat corporatiu, si bé el Ple, a proposta de l’Alcaldia, podrà 
acordar modificar-les, suprimir-les, crear-ne de noves o alterar-ne el contingut.

5.- També per acord plenari podran constituir-se comissions informatives especials per a un assumpte concret o per emetre 
un dictamen determinat. Aquestes comissions tindran caràcter temporal i es dissoldran tan punt hagin complert la finalitat 
per a la qual van ser creades.

6.- Podran sol·licitar la constitució de comissions especials per a l’estudi i debat de qualsevol tema municipal, un nombre 
de regidors/ores que sigui, com a mínim, la quarta part del nombre legal de regidors/ores que integren la Corporació, però 
correspon al Ple la decisió de la constitució per majoria simple.

Article 63.- Funcions de les comissions informatives

1.- És funció de la comissió informativa única, l’informe, l’estudi o la consulta de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos 
al Ple de la Corporació o a la Junta de Govern Local, quan aquesta darrera actuï amb competències delegades del Ple. Així 
mateix, és competència d’aquesta comissió el seguiment de la gestió de l’alcalde/essa, la Junta de Govern i els regidors/ores 
que tinguin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

2.- El Ple no podrà tractar ni adoptar cap acord si abans no ha estat dictaminat per la comissió informativa única, excepte 
que es voti prèviament per majoria simple la seva inclusió al Ple, si el tema figura inclòs a l’ordre del dia de la sessió. Si no hi 
estigués inclòs, s’actuarà segons el que disposa en aquest reglament per les mocions i propostes d’urgència.

3.- Igualment, la comissió informativa podrà tractar i emetre informes en assumptes que de forma puntual l’alcalde/essa o la 
Junta de Govern Local sotmeti al seu coneixement.

Article 64. Composició de la comissió informativa

La composició de la comissió informativa única serà determinada per acord ordinari del Ple atenent els següents criteris:

Tots els membres de la corporació tindran dret a formar part de la comissió informativa.

Article 65.- Presidència de la comissió informativa

1.- La Presidència de la comissió informativa correspon a l’alcalde/essa, que podrà delegar-la, de forma general, en un altre 
regidor/ora membre de la Junta de Govern Local.

Article 66.- Normes de funcionament de la comissió informativa

1.- Les normes de funcionament de la comissió informativa seran les establertes en aquest Reglament sense perjudici que 
la mateixa comissió n’estableixi de complementàries. Supletòriament s’aplicaran les que regulen el funcionament d’òrgans 
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col·legiats de govern. 

2.- En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la comissió informativa correspon al seu president/a, i ho farà 
a iniciativa pròpia o a petició d’un mínim d’una quarta part dels seus membres.

3.- Les comissions informatives podran emetre dictamen o recomanacions sobre els diferents assumptes que els siguin 
sotmesos. En cap cas, però, podran prendre resolucions executives. En cas d’empat decidirà el vot del president/a. 

4.- La comissió informativa celebrarà les seves sessions ordinàries amb periodicitat, els dies i a les hores que aquestes acordin 
en el moment de la seva constitució. També podran celebrar sessions extraordinàries quan les convoqui l’alcalde/essa o bé ho 
sol·liciti una quarta part, com a mínim, dels membres que la integren. 

5.- Les sessions de les comissions informatives se celebraran a la seu de l’Ajuntament, excepte quan es decideixi celebrar-les 
en un altre local de titularitat municipal, fet que es farà constar a l’acta.

6.- Per a la vàlida constitució d’una comissió informativa es requereix, en primera convocatòria, l’assistència d’un terç,  
almenys, dels membres que la integren, titulars o suplents. El quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. 

7.- Si no hi ha quòrum, es podrà celebrar la sessió una hora més tard, sigui quin sigui el nombre d’assistents, mentre hi siguin 
presents el president/ta, el secretari/ària i un membre com a mínim per  a les comissions informatives específiques i un terç 
dels membres per a la comissió genèrica.

8.- Les convocatòries de sessions de les comissions informatives s’efectuaran amb una antelació mínima de dos dies hàbils a 
la data de la celebració, i aniran acompanyades de l’ordre del dia. 

9.- Els informes i els dictàmens de les comissions informatives podran limitar-se a mostrar conformitat amb la proposta que 
li sigui sotmesa a consideració, a modificar-la, a esmenar-la o a formular-ne una altra d’alternativa.

10.- Els membres de la comissió que dissenteixin de l’informe o dictamen que s’hagi emès podran demanar que consti el seu 
vot en contra o formular un vot particular per ser defensat en el Ple.

11.- Els informes i dictàmens de les  comissions informatives s’aprovaran per majoria simple dels presents, però el resultat no 
serà vinculant ni limitarà l’accés de les propostes per ser debatudes en el Ple.

12.- Els dictàmens, els informes i les observacions de les comissions informatives s’incorporaran a l’expedient administratiu 
del corresponent assumpte.

13.- Els debats es regiran pel que preveu aquest reglament per al Ple. 

Article 67.- Publicitat de les sessions de les comissions informatives 

A les sessions de les comissions informatives tan sols podran assistir-hi els seus membres. També podran assistir-hi, amb veu i 
sense vot, els tècnics municipals que pertoqui segons els temes a tractar, tots ells prèvia convocatòria per part del president/a.

SECCIÓ TERCERA. ELS GRUPS MUNICIPALS

Article 68.- Concepte i composició del grup municipal

1. A efectes de la seva actuació corporativa els regidors/ores es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les 
obligacions que s’estableixen en el present Reglament.

2. No podran constituir grups separats els regidors/ores elegits en una mateixa llista electoral. Inicialment, formen part d’un 
grup polític els regidors/ores electes per una mateixa llista electoral. Els regidors/ores que abandonen el grup format per 
la candidatura a la qual van concórrer a les eleccions no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden en la condició de 
regidors/ores no adscrits. Durant el mandat corporatiu, cap regidor/ora no es podrà integrar en un grup diferent d’aquell 
en què ho faci inicialment.

3. Els regidors/ores que queden en la condició de no adscrits tenen els drets i els deures individuals, inclosos els de caràcter 
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material i econòmic que segons la legislació formen part de l’estatut dels  membres de la corporació local, si bé, en cap 
cas, podran ésser superiors als que haguessin correspost de romandre al grup de procedència. Tanmateix, participen en les 
activitats pròpies de l’Ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors/ores, però no es constitueixen en grup 
polític.

4. La llista que només hagi obtingut un regidor/ora tindrà, a efectes consistorials, la consideració de grup polític municipal.

Article 69.- Denominació, normes de funcionament i càrrecs dels grups municipals

1.- Cada grup municipal haurà de decidir la seva denominació, nomenar el seu portaveu, el qual actuarà de president/ta del 
grup i, si és possible, el secretari/ ària o altres càrrecs. Així mateix podrà aprovar unes normes de funcionament intern. Tots 
els anteriors acords s’hauran de prendre per majoria simple dels integrants del grup.

2.- La denominació dels grups no podrà diferir substancialment de la denominació de la llista electoral corresponent. 

Els casos de conflicte en la denominació dels grups municipals seran resolts pel Ple de la Corporació aplicant, en últim extrem, 
la mateixa denominació de la llista electoral.

3.- Cap acord dels esmentats en aquest article tindrà efectes fins que s’hagi comunicat a l’alcalde/essa perquè en prengui raó 
i l’inclogui al registre esmentat a l’article següent i fins que s’hagi comunicat al Ple.

4.- Els grups polítics es constituiran mitjançant un escrit dirigit a l’alcalde/essa, signat per tot els seus integrants, que es 
presentarà a la Secretaria de l’Ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació, i del qual es 
donarà compte al Ple en  la primera sessió que se celebri.

5.- Igualment, els regidors/ores afectats o el/la portaveu del grup comunicaran a l’Alcaldia qualsevol alteració que es 
produeixi en la seva composició.

6.- Les funcions i atribucions dels grups municipals s’entenen, en tot cas, sense perjudici de les que aquest Reglament i la 
legislació de règim local atribueixen als òrgans municipals i als membres de la Corporació.

Article 70.- El registre dels grups municipals

1.- L’alcalde/essa portarà un registre de grups municipals en el qual constarà la denominació de cada grup, la relació dels 
seus membres amb expressió dels seus càrrecs i representacions dintre del grup, les normes o les seves regles de funcionament 
i la modalitat de tramesa de convocatòria.

Pel que fa a aquest darrer punt, els regidors/ores rebran qualsevol avis a través dels sistema de notificació electrònica que 
tindran habilitat a l’efecte per part de  l’Ajuntament  

2.- Les dades que consten al registre no són públiques i hi poden accedir exclusivament els membres de la Corporació.

Article 71.- Dotacions materials dels grups municipals

En la mesura de les seves possibilitats l’Ajuntament posarà a disposició dels grups municipals els mitjans materials necessaris 
per al desenvolupament de les seves funcions.

SECCIÓ QUARTA.- ELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS I LA JUNTA DE PORTAVEUS.

Article 72.- Els portaveus dels grups municipals

1.- És funció dels portaveus dels grups municipals representar el seu grup als actes oficials, en les qüestions d’ordre i de 
funcionament del Ple municipal, així com expressar la posició oficial del grup en els assumptes sotmesos al Ple, sens perjudici 
que delegui la paraula lliurement en altres membres del grup o que delegui les seves funcions en cas d’absència.

2.- El nomenament i el cessament del/la portaveu serà decidit pel mateix grup municipal, per majoria simple. 

3.- Es presumeix que els escrits de tot ordre presentats pel portaveu d’un grup municipal els subscriuen tots els membres que 
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l’integren.

4.- Els/les portaveus rebran comunicació immediata de tots els actes oficials que convoqui l’Ajuntament o aquells en els quals 
es convidi la Corporació.

Article 73.- Composició i atribucions de la Junta de Portaveus

1.- La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal constituït, sota la presidència de l’alcalde/essa, per tots els portaveus dels 
grups municipals.

2.- És funció de la Junta de Portaveus assessorar l’alcalde/essa en les qüestions d’ordre del Ple municipal i, en especial, 
emetre la seva opinió quant a la celebració de sessions plenàries fora de la Casa de la Vila, presentar mocions al Ple, tractar i 
rebre informació sobre el desenvolupament dels projectes i les propostes d’interès general per a la vila i sobre la programació 
general de l’actuació municipal.

3.- A les reunions de la Junta de Portaveus hi assistirà el/la secretari/ària de la Corporació quan el requereixi l’alcalde/essa, 
a iniciativa del mateix alcalde/essa o a petició d’algun dels seus membres, exclusivament als efectes de donar fe dels acords, 
informes o recomanacions.

Article 74.- Règim de funcionament

1.- La Junta de Portaveus pot emetre acords de caràcter polític, informes o recomanacions que s’adoptaran per majoria simple 
i amb vot ponderat. Els vots discordants i, si s’escau, les raons que els provoquen es faran constar en el mateix text de l’acord, 
informe o recomanació.

2.- La Junta de Portaveus es considerarà constituïda amb la presència dels portaveus que representin les tres quartes parts del 
nombre total de regidors /ores municipals i la de l’alcalde/essa.

3.- Convocada la Junta de Portaveus, l’alcalde/essa els informarà de totes aquelles  qüestions sobrevingudes amb posterioritat 
a la convocatòria de la sessió.

CAPÍTOL QUART.- ELS ÒRGANS DE DESCONCENTRACIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 75.- Constitució

1.- Amb la finalitat de fer efectiva i canalitzar la participació dels ciutadans i de les associacions ciutadanes en els assumptes 
municipals, el Ple de la Corporació, a proposta de l’alcaldia o el regidor/ ora que es delegui, podrà crear consells  sectorials 
de participació que es refereixin a una matèria concreta.

2.- La composició, l’organització i els assumptes a tractar seran establerts en l’acord de la seva creació. Així mateix, es podran 
aprovar reglaments específics que
regulin aquests aspectes i el seu funcionament.

3.- Els diferents òrgans de desconcentració i participació ciutadana, es troben expressament regulats al Títol tercer del present 
Reglament

Article 76.- Funcions

1.- Corresponen als òrgans de participació ciutadana les funcions que en cada cas els atribueixen l’acord de creació i els seus 
respectius reglaments.

TÍTOL SEGON. ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

CAPÍTOL PRIMER.- ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR

ARTICLE 77.  Legislació aplicable

La determinació del nombre de membres de la corporació, el procediment per  ala seva elecció, la durada de llur mandat i els 
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supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitats es regularan pel que disposi la legislació electoral.

ARTICLE 78. Pèrdua de la condició de regidor/ora

El regidor perdrà la seva condició de tal per qualsevol de les causes següents:

a) Per decisió judicial ferma que anul·li l’elecció o proclamació com a regidor.
b) Per defunció, pèrdua de la nacionalitat espanyola o per incapacitació declarada per decisió judicial ferma
c) Per extinció del mandat
d) Per renúncia, que haurà de fer-se mitjançant un escrit adreçat al Ple i que no tindrà efectes fins que aquest en tingui 

coneixement
e) Per incompatibilitat, en el supòsits i condicions establertes en la legislació aplicable.

ARTICLE 79. Drets dels regidors/ores

Son drets dels Regidors/ores els que es reconeixen a la legislació de Règim Local i, especialment, els següents:
a) Assistir i participar, amb veu i vot, en els debats del Ple i de les comissions de què formin part, d’acord amb les lleis i 

amb aquest Reglament.
b) Percebre retribucions o indemnitzacions, en la quantia i condicions acordats per Ple, amb càrrec al pressupost de 

l’Ajuntament.
c) Obtenir de l’alcalde/essa  d’altres òrgans de govern tots els antecedents, dades o informacions que són en poder 

dels serveis de la corporació i son necessaris per al desenvolupament de llur funció, en els termes que s’esmenten en 
aquest reglament.

d) Rebre els honors , les distincions i el tractament propis de la seva representació
e) Accedir als mitjans materials necessaris per al compliment adequat de llurs funcions. Correspon a la Corporació, en 

la mesura de les seves possibilitats, dotar als seus membres dels mitjans indispensables. El Ple determinarà aquests 
mitjans i llurs condicions d’utilització.

f) Impugnar, en els termes establerts en la legislació general, els actes, els acords i les disposicions municipals sempre i 
quan hagin votat en contra

g) Rebre els ciutadans/anes o associacions que ho desitgin i convocar-los a les dependències municipals, sempre que 
sigui per tractar qüestions pròpies de la seva tasca o representació, i sense perjudici de les normes d’utilització dels 
locals municipals.

h) Rebre comunicació de tots els actes oficials que convoqui l’Ajuntament o d’aquells en els quals es convidi a la 
Corporació

i) Gaudir d’una bústia personal a les dependències de la Corporació, per a rebre correspondència interna i externa.

ARTICLE 80. Deures dels Regidors/ores

1.- Son deures dels Regidors/ores els que es reconeixen a la legislació de Règim Local i, especialment, els següents:

a) Assistir als debats del Ple i de les comissions de què formen part, excepte quan hi hagi causa justa que ho impedeixi, 
extrem que hauran de comunicar, amb l’antelació necessària, al president del Ple o de la corresponent Comissió, 
directament o per mitjà del Portaveu dels grup a què  pertanyi.

b) Formular, abans de prendre possessió del càrrec i quan es produeixin variacions al llarg del mandat, una declaració 
de bens i de les activitats privades  que els proporcionen o els poden proporcionar ingressos econòmics o que afectin 
a l’àmbit privat de les competències de la Corporació.

c) No invocar o fer servir la condició de Regidor per a exercir activitats comercials, industrials o professionals.
d) Respectar la confidencialitat de la informació a que tenen accés per raó del càrrec, en els termes previstos en aquest 

Reglament.
e) Observar la cortesia deguda i respectar les normes de funcionament dels òrgans de la corporació, i també a guardar 

secret sobre els debats que tenen aquest caràcter. 
f) Observar en tot moment les normes vigents sobres incompatibilitats i abstenir-se de participar en la deliberació, la 

votació, la decisió i l’execució de qualsevol assumpte, si hi concorren alguna de les causes a què es refereix la legislació 
sobre procediment administratiu i la de contractes de les administracions públiques.

g) Comunicar al President/a de la corporació, per escrit, directament o per mitjà del Portaveu del Grup, les absències del 
terme municipal per més de 8 dies.

2.- L’Alcalde, amb l’autorització prèvia del Ple, podrà sancionar als membres de la Corporació amb la pèrdua del dret a 
percebre retribució o assignació econòmica, amb els termes establerts a la legislació vigent, per manca d’assistència justificada 
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a les sessions.

3.- Els membres de la Corporació son responsables dels acords presos, sempre i quan hagin votat favorablement.

CAPÍTOL SEGON.- DEDICACIÓ I DRETS ECONÒMICS DELS REGIDORS

ARTICLE 81.- Drets econòmics

1.- El Ple determinarà el nombre de membres de la Corporació que podran exercir les seves responsabilitats en règim de 
dedicació exclusiva. 
2.- Els membres de la corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre 
retribució de l’Ajuntament i a ésser donats d’alta a la Seguretat Social. El volum total de fons dedicats i les retribucions o 
indemnitzacions individuals seran determinades pel Ple.
3.- La retribució esmentada en l’apartat precedent, és incompatible amb qualsevol altre a càrrec dels pressupostos de les 
Administracions públiques i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen.
4.- El que s’estableix en els apartats precedents, no condicionarà el dret dels regidors/ores o de l’Alcalde/essa a rebre les 
indemnitzacions, assistències o despeses de representació que els puguin correspondre.

ARTICLE 82.- Conceptes

1.- El règim de dedicació exclusiva suposarà la seva dedicació plena al servei municipal i la incompatibilitat expressa amb 
qualsevol altre tipus de dedicació o treball lucratiu o no, que suposi minva de les seves obligacions amb l’Ajuntament. Tan 
sols s’admetrà l’excepció de dedicacions marginals relacionades amb el patrimoni personal o familiar o, l’exercici de funcions 
públiques de caràcter electiu que permetin la compatibilitat.
2.- Els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per despeses ocasionades en l’exercici del càrrec i a 
percebre assistències, segons la normativa general i que determini el Ple.
3.- Les quantitats fixades per a les retribucions, assistències i indemnitzacions es consideraran brutes, o sigui, s’hauran de 
descomptar les deduccions aplicables, i es pagaran, per terme general, una vegada al mes.

CAPÍTOL TERCER.- INCOMPATIBILITATS I REGISTRE D’INTERESSOS

ARTICLE 83.- Incompatibilitats

1.- Les incompatibilitats dels membre de la Corporació seran les que determinin a la legislació de règim local, electoral o altre 
d’aplicació

2.- El Ple vetllarà pel compliment de les incompatibilitats dels membres de la corporació. Correspondrà al Ple declarar la 
incompatibilitat dels seus membres per tal que l’interessat renunciï a la seva condició de regidor/ora o abandoni la situació 
que origina la incompatibilitat, i declarar, si es manté aquesta situació, la vacant corresponent.

ARTICLE 84. Els interessos

1.- Tots el regidors/ores, abans de la presa de possessió del càrrec, tindran el deures de declarar, en el registre municipal 
d’interessos, totes les activitats que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i també els seus béns 
patrimonials.

2.- La declaració d’interessos també es farà cada vegada que es produeixi una variació rellevant dels béns o activitats 
declarades, i abans del cessament dels Regidors/ores, per finalització del mandat o per qualsevol altra circumstància.

3.- Perquè els òrgans de govern acceptin l’alta, la baixa o la variació de les responsabilitats dels Regidors/ores, serà requisit 
previ la declaració d’interessos.

4.- La declaració d’interessos es farà d’acord amb els models que aprovi el Ple i contindrà els següents apartats:

a) béns immobles. ubicació, inscripció registral i data d’adquisició
b) drets reals. contingut, inscripció registral i data de constitució
c) mobles de caràcter històric, artístic i de considerable valor econòmic. Descripció.
d) béns mobles. Descripció
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e) vehicles. Tipus, marca, model i matrícula
f) altres béns. Descripció
g) activitats i ocupacions de caràcter mercantil, industrial, agrícola i de serveis. Emplaçament, denominació, dedicació i 

condició del declarant.
h) treballs per compte aliè. Empresa, ubicació, denominació i activitat. Lloc de treball i càrrec.
i) altres activitats privades susceptibles de produir ingressos. descripció
j) activitats de caràcter públic i representatiu. Descripció

5.- El registre d’interessos serà custodiat pel secretari/ària. Es portarà un llibre foliat i enquadernat, sens perjudici de la seva 
possible mecanització.

6.- Cadascuna de les declaracions serà signada per l’interessat/ada i serà testificada pel Secretaria/ària General, en la seva 
qualitat de fedatari públic.

7.- El Secretari/ària General custodiarà les declaracions d’interessos.

8.- Per mitjà d’acord previ del Ple, les declaracions podran ser consultades pels membres de la corporació i també per totes 
aquelles persones que acreditin un interès legítim i directe, segons la legislació vigent.

CAPÍTOL QUART.- INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS

ARTICLE 85.- Dret general a la informació 

Tots els Regidors/ores tenen dret a la rebre la informació necessària per a l’exercici del seu càrrec i a accedir als expedients 
administratius, als antecedents o a altra documentació municipal. En cap cas es podrà treure documentació original de 
l’Ajuntament o de les oficines municipals.

ARTICLE 86. Documentació d’accés directe

Els serveis administratius municipals o els funcionaris/àries corresponents estan obligats a facilitar als Regidors/ores l’accés 
directe a la documentació, sense prèvia autorització, quan:

a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.
b) Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, dels quals son membres. 

Quan es tracti d’un assumpte inclòs per declaració d’urgència, s’haurà de distribuir, com a mínim, la documentació 
indispensable per a poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat.

c) Es tracti de documentació pública de l’Ajuntament, així com d’expedients administratius respecte als quals el 
Regidor/ora pugui ser-ne part interessada, d’acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 87. Sol·licitud d’informació i documentació

1.- En els casos no inclosos en l’article anterior, s’haurà de demanar per escrit, dirigit a l’Alcalde/essa o al Secretari/ària 
General.

2.- La sol·licitud d’informació s’entén com a acceptada per silenci administratiu, si no es dicta resolució denegatòria en el 
termini de quatre dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha 
de motivar i només es pot fonamentar en els supòsits següents:

a) quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a l’honor, la intimitat personal  
o familiar o a la pròpia imatge.

b)  quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o per secret sumarial

La documentació inclosa en els apartats 2, a i b) haurà d’ésser declarada prèviament matèria reservada per l’Alcalde/essa, 
abans de denegar-ne l’accés.

3.- Malgrat el que diu l’apartat anterior, l’alcalde/essa podrà facilitar la informació sol·licitada a condició que aquest es 
comprometi formalment a mantenir-ne la confidencialitat.
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4.- La consulta de la documentació s’haurà d’efectuar, en qualsevol cas, en el departament administratiu on es trobi o a la 
Secretaria General.

5.- Quan el volum o la complexitat de la documentació a consultar ho requereix, es podrà autoritzar que la consulta es faci 
en altra dependència municipal. Prèviament, però, el Secretari/ària General farà ordenar-lo i el remetrà a la dependència 
escollida, garantint la localització i devolució de l’expedient.

ARTICLE 88. Participació dels Regidors/ores

Tots els regidors/ores tindran dret a participar en els òrgans de l’Ajuntament, en les termes esmentats en el aquest reglament, 
especialment pel que fa al Ple i a les Comissions informatives. La participació en un òrgan municipal inclourà l’assistència a 
les sessions, el dret a intervenir-hi i el dret a manifestar-se i deixar constància de la seva opinió per mitjà de l’emissió del vot.

TÍTOL TERCER. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CAPÍTOL PRIMER.- EL DRET A LA INFORMACIÓ

ARTICLE 89.  Drets dels ciutadans/anes

1.- La corporació, per acord de Ple, determinarà les mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats i a les 
convocatòries de les sessions, que siguin públics, a fi de garantir el dret dels ciutadans/anes a la més àmplia informació.

2-. A més dels drets reconeguts als veïns/es per l’article 43 del Reial 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 i per les lleis 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, es 
reconeixen en aquest Reglament, els següents:

a) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats pel Òrgans de govern i dels seus antecedents, sempre i 
quan s’acrediti la condició d’interessat/ada en el procediment, d’acord amb el que disposa la legislació sobre procediment 
administratiu.

b) La ciutadania té dret a consultar els registres i els documents que, formant part d’un expedient, es trobin als arxius i a 
les dependències administratives, sigui quina sigui la seva manera d’expressió, gràfica, sonora o en imatges, o el tipus 
de suport material en què figurin, sempre que aquests expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la 
sol·licitud. 

c) Si la documentació formés part d’un expedient en tramitació, el dret de consulta i de presentació d’escrits referents 
al seu contingut s’exercirà d’acord amb les lleis 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic

d) La consulta es pot estendre també a la documentació que, sense formar part de l’expedient específic, tingui la condició de 
pública o històrica.

e) Consultar els Reglaments i les Ordenances locals en qualsevol moment.
f) Assistir al Ple o a sessions d’altres òrgans, quan tinguin el caràcter de públics.
g) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals, o altres autoritats de l’Estat o de la Comunitat Autònoma, a través de 

l’Ajuntament, sol·licitant l’adopció d’actes o acords en matèria de llur competència. Les peticions seran sempre per escrit. 
En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun òrgan col·legiat municipal, el Secretari/ària General 
trametrà al seu autor, en el termini màxim de 15 dies, còpies de la part corresponent de l’acta de la sessió. Així mateix, el 
president de l’esmentat òrgan podrà requerir la presència del seu autor perquè l’expliqui i la defensi.

h) Ser rebuts en audiència per les autoritats municipals.
i) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals a través del portal de transparència

ARTICLE 90. Limitacions a la consulta

1.-L’accés als documents que continguin dades referents a la intimitat de les persones estarà reservat a les persones afectades. 

2.- L’accés als documents de caràcter nominatiu que no incloguin dades referents a la intimitat de les persones, correspondrà 
als seus titulars i llevat que els documents integrin un expedient sancionador o disciplinari, als tercers que acreditin un interès 
legítim i directe.

3.- L’accés a arxius, expedients i documents que tinguin regulació específica o continguin dades de caràcter personal, 
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s’efectuarà amb observança d’aquella normativa o de la que tingui acordada l’Ajuntament sobre fitxers mecanitzats. 

4.- L’exercici del dret d’accés i consulta podrà ser denegat quan prevalguin raons d’interès públic, per interessos de tercers 
més dignes de protecció, quan així ho disposi la llei o quan es tracti de documentació declarada reservada per decret de 
l’Alcaldia. En aquests casos, l’Alcaldia ha de dictar resolució motivada.

ARTICLE 91. Procediments per a obtenir la documentació 

1.- La documentació relativa als acords o resolucions efectives dels òrgans de govern Municipal, serà sol·licitada directament 
al Secretari/ària de la Corporació. En la resta dels casos la informació es sol·licitarà a l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde o 
Regidors/ores-Delegats/ades. Les esmentades autoritats podran autoritzar genèricament al personal de la Corporació a 
lliurar als ciutadans la documentació al seu càrrec.

2.- Sol·licitada la consulta, aquesta s’autoritzarà de forma immediata, o en un termini no superior als 10 dies hàbils, 
transcorregut el qual, s’entendrà formalment concedida l’autorització si o hi ha autorització expressa.

3.- L’eventual denegació de la sol·licitud haurà de ser motivada i justificada en algun dels supòsits esmentats expressament 
en la legislació aplicable o en aquest Reglament.

4.- Per a l’obtenció de certificats i còpies caldrà tenir la condició d’interessat/ada, d’acord amb l’article 4 de la llei 39/2015 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En tot cas, restarà sotmesa a les taxes 
que corresponguin.

ARTICLE 92. Garantia dels drets de la ciutadania. 

L’efectivitat dels drets reconeguts en el present Reglament podrà ser exigida per la ciutadania mitjançant els recursos 
administratius o jurisdiccionals que corresponguin, sens perjudici de la utilització dels canals de participació política.

ARTICLE 93. L’obligació d’informar

L’Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats 
municipals, a través dels següents mitjans:

a) El tauler d’anuncis de la Corporació, en el qual, entre d’altres, s’exposaran: les actes, els acords adoptats pels Òrgans 
Col·legiats de la Corporació i les decisions dels altre òrgans de govern que siguin d’interès general.

b) Qualsevol altre mitjà del que disposi o pugui disposar l’Ajuntament (web municipal, portal de transparència...)

ARTICLE 94.- Objectivitat en la informació municipal

Els òrgans de Govern municipal que promoguin o siguin els responsables de publicacions periòdiques d’informació 
municipal, vetllaran perquè quedin suficientment reflectits els punts de vista expressats per l’oposició sobre els temes objecte 
de la informació, sempre que siguin de rellevància o interès públic.

CAPÍTOL SEGON.- LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN ELS ÒRGANS MUNICIPALS

SECCIÓ PRIMERA . CONTINGUT DEL DRET DE PARTICIPACIÓ

ARTICLE 95. Contingut del dret de participació

La participació de la ciutadania en el Govern municipal es podrà articular a través de l’exercici dels drets de petició, proposta, 
intervenció oral o iniciativa ciutadana, en els termes que s’esmenten als articles següents.

SECCIÓ SEGONA.- EL DRET DE PETICIÓ

ARTICLE 96. El dret de petició
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1.- Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer petició tant 
d’aclariments com d’actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en el termini 
màxim d’un mes. 

2.- En el cas que la petició faci referència a qüestions de la competència d’altres òrgans o administracions, el seu destinatari 
l’adreçarà a qui correspongui, i donarà referència d’aquest extrem al peticionari, en el mateix termini expressat al punt anterior.

SECCIÓ TERCERA.- EL DRET DE PROPOSTA

ARTICLE 97. El dret de proposta

1.- Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de formular a les autoritats o als organismes municipals propostes d’actuació 
relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local. El destinatari de la proposta informarà el seu signatari del 
curs que li pensa donar.

2.- En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun òrgan col·legiat municipal, el departament corresponent 
trametrà al seu autor/ora, en el termini màxim de quinze dies, còpies de la part corresponent de l’acta de la sessió. Així 
mateix, el president d’òrgans col·legiats que hagi de tractar la proposta, podrà requerir la presència del seu autor perquè 
l’expliqui i la defensi.

SECCIÓ QUARTA.- EL DRET D’INICIATIVA CIUTADANA

ARTICLE 98.- La iniciativa ciutadana 

1.- La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació per la qual els ciutadans/anes sol·liciten a l’Ajuntament la 
realització d’una determinada activitat de competència i interès públic municipal. 

ARTICLE 99.- Sol·licitud i tramitació

1.- Qualsevol persona o grup de persones físiques o jurídiques podrà plantejar una iniciativa. Rebuda la iniciativa a 
l’Ajuntament, se n’estudiarà la viabilitat tècnica i pressupostària, i se sotmetrà a la consideració de l’òrgan competent. Si 
aquest estima convenient la iniciativa, l’aprovarà. 

2.- La resolució serà discrecional i atendrà principalment l’interès públic que pugui tenir i les aportacions que realitzin els 
ciutadans. 

3.- Totes les iniciatives plantejades seran contestades i justificada la seva resolució en el termini de quinze dies des de l’adopció 
de l’acord corresponent. 

4.- L’aprovació d’una iniciativa ciutadana podrà comportar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament i les persones o 
entitats peticionàries, en el qual es concretaran els compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada 
part, i el contingut precís de l’actuació.

CAPÍTOL TERCER.- LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES

ARTICLE 100.  Les entitats ciutadanes i els seus drets

1.- Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns son considerades entitats de 
participació ciutadana.

2.- Les associacions, convenientment inscrites en el Registre General d’Associacions i en el Registre Municipal d’entitats, 
tenen dret a:

a) Rebre informació directe dels assumptes que són del seu interès
b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal
c) formar part dels òrgans de Participació
d) Accedir a ajuts municipals. En tot cas, serà necessària la inscripció prèvia en el Registre Municipal d’Entitats. Els 

criteris de distribució s’establiran en funció de la seva representativitat, el grau d’interès o utilitat ciutadana, la seva 
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capacitat econòmica i els ajuts que reben d’altres instàncies.
e) Accedir a l’ús dels mitjans públics municipals. El tràmit de sol·licitud haurà de fer-se per escrit.
f) Intervenir davant el Ple de l’Ajuntament per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l’ordre del dia, d’acord 

amb les condicions que s’indiquen a l’apartat 3 d’aquest article.
g) Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos generals o sectorials dels veïns i 

veïnes d’acord amb les condicions que s’indiquen a l’apartat 4 d’aquest article.

3.- L’exercici del dret reconegut en els apartat f), s’efectuarà de conformitat amb les següents condicions: 

a) Per intervenir davant el Ple les associacions hauran d’ostentar la condició d’interessat en la tramitació administrativa 
de l’assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d’un dret, d’un interès legítim o en el seu cas un simple interès 
en supòsits d’exercici de l’acció pública. 

b) La facultat d’intervenir davant el Ple per efectuar l’exposició prevista a l’apartat f) d’aquest article s’haurà de sol·licitar 
per escrit presentat en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de dos dies abans de la 
Convocatòria de la sessió

c) La intervenció la realitzarà únicament el representant de l’associació. 
d) En la sessió, la intervenció de la representació de l’associació s’haurà de produir amb anterioritat a la lectura, 

debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia, la intervenció requerirà l’autorització de l’alcalde/essa i 
no podrà superar el termini de cinc minuts (alternativament el termini que aquest determini). Fent ús de les seves 
atribucions l’alcalde/essa podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la matèria exposada o alteració del 
desenvolupament de la sessió plenària. 

e) De conformitat amb l’article 69.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la intervenció 
no es podrà efectuar un cop s’hagi començat a tractar l’assumpte per part del Ple de la Corporació. 

f) Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries: a) les 
corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària; b) les regulades a l’article 2 de la Llei 
3/1984 de 26 de març reguladora de la iniciativa legislativa popular, així com les determinades a l’article 6 de la Llei 
4/2012, de 17 de març, de Consultes Populars per Via de Referèndum; c) les que amb contingut idèntic o equivalent 
hagin estat presentades per l’equip de govern o l’oposició en el transcurs del mandat.

4.- L’exercici del dret reconegut en els apartat g) s’efectuarà de conformitat amb les següents condicions: 

a) Per presentar una proposta davant del Ple les associacions hauran d’ostentar la condició d’interessat/ada en la 
tramitació administrativa de l’assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d’un dret, d’un interès legítim o en el 
seu cas un simple interès en supòsits d’exercici de l’acció pública. 

b) Les propostes seran presentades al registre general de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i hauran de contenir 
una exposició de motius i una part dispositiva que haurà de ser sotmesa a votació, així com el titular designat per a 
intervenir en el Ple Municipal. 

c) La proposta presentada serà lliurada al Secretari/ària General als efectes del seu estudi i informe respecte a la seva 
legalitat i determinació de la competència municipal. Posteriorment la proposta juntament amb l’informe de Secretaria 
serà elevada a l’Alcaldia que resoldrà sobre la seva inclusió en l’Ordre del dia del Ple. S’estableix un termini d’un mes, 
comptats des de la seva entrada en el Registre General, per a la inclusió de la proposta en l’ordre del dia del Ple. 

d) Durant la celebració del Ple, el defensor o defensora de la proposta disposarà de cinc minuts (alternativament el termini 
que aquest determini) per exposar-la verbalment, reservant-se la facultat de l’alcalde/ssa-president/a d’interrompre 
la seva presentació en cas de desviació manifesta de la matèria o alteració o pertorbació del desenvolupament del Ple 
Municipal. A continuació s’obrirà el corresponent torn d’intervencions dels grups municipals per passar tot seguit a 
la votació de la proposta presentada. 

e) Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries: a) les 
corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària; b) les regulades a l’article 2 de la Llei 
3/1984 de 26 de març reguladora de la iniciativa legislativa popular; c) les que amb contingut idèntic o equivalent 
hagin estat presentades per l’equip de govern o l’oposició en el transcurs del mandat.

CAPÍTOL QUART.- LA CONSULTA POPULAR

ARTICLE 101.  Contingut de la consulta

1.- L’Ajuntament podrà sotmetre a la consulta de la ciutadania els assumptes de la competència pròpia, municipal i de caràcter 
local que tinguin especial importància per als interessos d’aquells, excepte els relatius a les finances locals. 
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2.- La iniciativa de la proposta de consulta correspon: 
a) A l’alcalde o alcaldessa
b) Als veïns o veïnes del municipi, inscrits al cens electoral que subscriguin la proposta en el número que determina 
article 159.2 del Reial 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.

3.- L’acord de consulta haurà d’adoptar-lo el Ple de la Corporació per majoria absoluta i en precisarà els termes exactes en 
que ha de formular-se. 

ARTICLE 102.  procediment

1.- L’acord municipal de consulta el tramitarà al Govern de la Generalitat perquè l’autoritzi el Govern de l’Estat. 

2.- La convocatòria i realització de la consulta s’ajustarà al disposat als articles 160 i 161  del Reial 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. (La referència feta al Reial Decret 
Legislatiu 2/2003, s’ha d’entendre feta a la Llei 4/2010 de 17 de març, de Consultes populars.)

CAPÍTOL CINQUÈ.- EL REGISTRE D’ENTITATS 

ARTICLE 103.  Concepte

1.- El registre municipal d’entitats ciutadanes i grups estables té l’objecte de permetre a l’Ajuntament el coneixement del 
nombre d’entitats i grups estables de Castelló d’Empúries, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, a l’efecte 
de permetre una correcta política municipal de foment de l’associacionisme.
2.- A efectes municipals, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquets Reglament, només afectaran aquelles entitats 
que estiguin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

ARTICLE 104. Condicions d’inscripció

1.- Seran considerades entitats ciutadanes inscriptibles en el registre, totes aquelles l’objecte dels quals sigui el foment o 
millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi, i que actuïn en l’àmbit territorial de Castelló d’Empúries 
encara que no hi tinguin el seu domicili social; en particular, les associacions de veïns d’un barri o districte, les de pares 
d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altre de 
similar.
2.- En cap cas s’acceptarà la inscripció de les entitats que es regeixen per normes antidemocràtiques, les que fomentin el 
racisme o la xenofòbia o les que emprin mitjans violents per a la consecució dels seus fins.

ARTICLE 105. Procediment

1.- El Registre Municipal d’Entitats ciutadanes i grups estables el portarà  a terme el Departament de Secretaria de la 
Corporació, en col·laboració amb el departament de participació ciutadana, en un arxiu, en el qual s’hi anotaran les dades 
que s’esmenten en l’apartat quart. També s’hi anotaran les modificacions que es produeixin al llarg del temps i la relació 
d’ajuts municipals rebuts.

2.- Les dades contingudes en l’esmentat registre seran públiques.
3.- Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de presentar a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) de l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries, juntament amb la documentació que es detalla al següent apartat
4- Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en qualsevol cas, hauran d’aportar les següents dades 

o documentació:
a) Estatuts de l’associació o entitat on consti el número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i/o en altres 

registres públics.
b) Acta fundacional
c) Certificació emesa pel Secretari/ària de l’Associació, per ordre i amb el vistiplau del president/enta, acreditativa del 

nom de les persones que ocupen els càrrecs directius i llurs adreces, així com el nombre de socis de l’entitat.
d) Domicili social, telèfon i adreça electrònica
e) Número d’identificació fiscal
f) En cas que l’entitat sol·licitant sigui un secció o un grup dins d’una altra entitat, caldrà acompanyar la sol·licitud amb 

la següent documentació:
• Certificat de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat a la qual pertany conforme és una secció de la pròpia 

entitat.
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Pel que fa als grups estables, ho seran aquelles agrupacions, sense personalitat jurídica pròpia, d’un mínim de tres persones 
que es comprometin a posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’assolir 
una determinada finalitat d’interès municipal. En aquest cas, juntament amb la sol·licitud d’inscripció, caldrà adjuntar la 
documentació següent:

a) Declaració signada per tot els seus membres indicant la seva existència o creació i el nom de l’agrupació, els seus 
objectius i finalitats, amb el nomenament d’un representant únic del grup que assumeixi les relacions d’aquesta 
agrupació amb l’Ajuntament a efectes de complir les finalitats de l’agrupació.

b) Domicili social, telèfon i adreça electrònica de l’agrupació
c) DNI dels membres de l’agrupació

En el termini d’un mes des de la sol·licitud d’inscripció, i llevat que aquesta hagués d’interrompre’s per la necessitat d’aportar 
la documentació no inclosa inicialment, l’Ajuntament notificarà a les entitats ciutadanes i grups estables el número d’inscripció 
i, a partir d’aquest moment, es considerarà d’alta amb caràcter general. En qualsevol cas, transcorregut l’esmentat termini 
sense resolució expressa, l’associació s’entendrà inscrita a tots els efectes.

Les entitats ciutadanes i grups estables inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les dades 
registrals que es produeixi, mitjançant escrit a presentar a la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) dins del termini 
del mes següent al que s’hagi produït. 

Les entitats ciutadanes i grups estables podran comunicar qualsevol incidència o modificació que afecti al Registre mitjançant 
el correu electrònic però aquestes no tindran validesa fins a la presentació dels corresponents documents acreditatius a 
l’OMAC. 

5.- Es donaran de baixa del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups Estables aquelles que:
- no actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit
- no comuniquin les modificacions de les dades de les entitats ciutadanes i grups estables que consta al Registre.
- perdin els requisits exposats en l’esmentat reglament pel fet que van accedir al Registre
- es dissolguin per qualsevol motiu

Es comunicarà a les entitats ciutadanes i grups estables l’inici del procediment de baixa del registre per tal que aquestes 
puguin formalitzar les al·legacions que creguin pertinents en un termini inferior a 15 dies, procedint a la baixa automàtica en 
el supòsit que no es presenti cap al·legació.

CAPÍTOL SISÈ.- DEFENSOR DEL VEÍ/NA

ARTICLE 106.  Definició 

1.- El Defensor o Defensora de Castelló d’Empúries és una institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania 
en relació amb l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les 
empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis 
públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui 
promoure per la seva pròpia iniciativa.

2.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant i 
donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent accions per la seva pròpia iniciativa. També podrà actuar com a 
mediador/a envers les parts enfrontades i proposar formules de conciliació o acord, sempre que les parts ho hagin consentit 
a l’inici del procés. 

3.- L’Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament i els concessionaris 
dels serveis públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, el Defensor o Defensora de la Ciutadania en les 
seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació. 

4.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania informa semestralment a la Comissió de Presidència, i anualment al Ple de la 
Corporació de les seves actuacions presentant l’informe corresponent. 

5.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà participar, tant a iniciativa pròpia com quan sigui requerit, en els consells 
consultius i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi. 
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6.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania establirà relacions de col·laboració amb el Síndic de Greuges.

ARTICLE 107.  Nomenament i cessament 

1.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania és elegit per votació popular, a través d’un procés participatiu que durà a terme el 
consistori i pot ser cessat pel Ple de la Corporació per majoria de les dues terceres parts, almenys, del nombre legal de membres 
de la Corporació. El seu mandat és de quatre anys, però podrà seguir exercint les funcions del seu càrrec fins al nomenament del 
seu successor. Aquesta pròrroga no podrà excedir de sis mesos, a comptar de la data de renovació del nou Consistori. 

2.- Per a poder ésser elegit Defensor o Defensora de la Ciutadania hom ha d’ésser veí o veïna de Castelló d’Empúries, major 
d’edat i gaudir del ple ús dels drets civils i polítics, essent incompatible la condició de Defensor de la Ciutadania amb qualsevol 
mandat representatiu i amb càrrec polític o funció administrativa al servei de l’Ajuntament, organismes autònoms, empreses 
amb participació municipal o d’altres administracions públiques, en servei actiu.

3.- L’acord de nomenament del Defensor o Defensora de la Ciutadania determinarà el nivell de dedicació exigible a la seva 
tasca, els mitjans que se li assignen i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. 

4.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania de Castelló d’Empúries no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep 
instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 

5.- Seran causes de cessament en el càrrec de Defensor o Defensora de la Ciutadania les següent: 
a)  Renuncia del propi interessat
b)  Incapacitat sobrevinguda o inhabilitació declarada per sentència judicial ferma
c)  Condemna per sentència judicial ferma
d) Incompliment de les seves funcions apreciat per les dues terceres parts, almenys, del nombre legal de membres de la 

Corporació. 

6.- Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats consecutius.

ARTICLE 108.  Procediment i actuació del Defensor o Defensora de la Ciutadania 

1.- Pot adreçar-se al Defensor o Defensora de la Ciutadania per sol·licitar-ne la seva actuació, qualsevol persona física o 
jurídica que demostri un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, sense restricció de cap mena, excepció feta d’aquelles 
persones amb dependència funcionarial o laboral de l’administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit de les relacions 
laborals o de servei. Les queixes es presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin servir per a esclarir el 
cas. La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les formes previstes en la regulació del Registre d’entrada de documents 
administratius. 

2.- Totes les actuacions del Defensor o Defensora de la Ciutadania són gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària 
l’assistència de cap advocat ni de cap procurador. 

3.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que se li formulin, que pot 
tramitar o rebutjar; no seran admeses les queixes anònimes aquelles en les quals s’adverteixi mala fe o en les que manqui 
fonamentació. Quan sigui possible es notificarà el rebuig a l’interessat mitjançant un escrit motivat. El Defensor o Defensora 
de la Ciutadania no pot investigar les queixes o reclamacions l’objecte de les quals es trobi pendent de resolució judicial o de 
reclamació administrativa en tràmit. 

4.- Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l’oficina del Defensor o Defensora de la Ciutadania a la pròpia 
disposició amb còpia a la Secretaria de la Corporació, on podrà ser consultat pels regidors. Les actuacions que hagi de realitzar 
el Defensor o Defensora de la Ciutadania s’hauran de fer amb la reserva i discreció necessàries, vetllant pel manteniment del 
dret a la intimitat de les persones afectades. Excepcionalment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà declarar en 
forma raonada i únicament quan així ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de 
caràcter personal de qui la formuli, sense afectar ni al contingut de la queixa ni a l’expedient que es tramiti.

5.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de vetllar perquè l’Administració municipal resolgui en el temps i la forma 
deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats o presentats. 
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6.- Les decisions i les advertències del Defensor o Defensora de la Ciutadania no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens 
perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que precedeixin contra l’acte, la resolució o l’actuació que ha motivat 
la seva intervenció. 

7.- Havent estat admesa la queixa a tràmit, el Defensor o Defensora de la Ciutadania ho comunicarà a l’interessat i estudiarà 
les mesures que consideri oportunes i podrà informar l’Alcalde o el Regidor afectat perquè dins de quinze dies emetin 
informe escrit. 

8.- Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l’Ajuntament, el Defensor o Defensora de la Ciutadania ho 
comunicarà a l’alcalde o al regidor delegat corresponent, i aquests trametran al Defensor l’informe i la documentació que 
calgui en el termini màxim de trenta dies. 

9.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania pot fer públic el nom de les persones i l’àrea, el departament o els òrgans que 
obstaculitzin l’exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l’informe anual al Ple de la Corporació. 

10.- Si en el desenvolupament de les seves funcions s’observen indicis d’infraccions disciplinàries o de conductes delictives, 
el Defensor o Defensora de la Ciutadania ho comunicarà a l’òrgan competent, al Ministeri Fiscal o a l’Autoritat Judicial 
competent. 

11.- En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot 
formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no 
pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar 
fórmules de conciliació o acord als interessats.

12.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha d’informar del resultat de les investigacions a l’autor de la queixa, a la 
persona al servei de l’Administració afectada i a l’organisme en relació amb el qual s’ha formulat la queixa. 

13.- Les decisions i les resolucions del Defensor o Defensora de la Ciutadania no poden ser objecte de recurs de cap mena, 
sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que precedeixin contra l’acte, la resolució o l’actuació que hagi 
motivat la queixa i la seva intervenció. 

14.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania utilitzarà en les seves relacions la llengua catalana en els termes que es contenen 
a l’art. 4 d’aquest Reglament.

ARTICLE 109.  Relacions amb el Ple de la Corporació 

1.- Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de presentar al Ple de la Corporació 
un informe de les seves actuacions durant l’any complet anterior, en el qual ha de constar-hi: a) El nombre i la mena de les 
queixes formulades b) Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja investigades amb el resultat obtingut, i també 
els fets que les varen causar c) No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació dels interessats 
en la tramitació de les queixes 

2.- D’altra banda, el Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà formular en el seu informe els suggeriments que estimi 
adients. 

3.- El Defensor o Defensora de la Ciutadania pot presentar també informes extraordinaris al Ple de la Corporació o a la 
Comissió de Presidència quan ho requereixin la urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció. 

4.- Els Grups municipals podran fixar la seva posició en relació amb l’informe.

CAPÍTOL SETÈ.- ALTRES ÒRGANS COMPLEMENTARIS 

ARTICLE 110.- Òrgans territorials de gestió desconcentrada

Amb la finalitat de facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el Ple pot acordar la creació 
d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.

Per a constituir aquests òrgans, s’ha d’aplicar les següents regles:
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a) Els han d’integrar regidors, representants de veïns i de les associacions ciutadanes.
b) En relació amb el nombre de membres que integrin l’òrgan, el nombre de regidors no pot ser superior a un terç del total.
c) Per a distribuir els llocs que corresponen a les associacions ciutadanes, s’aplica el criteri de proporcionalitat en relació amb 
la seva implantació efectiva.
d) Presideix l’òrgan el regidor en qui l’alcalde delegui, d’acord amb el que estableix la lletra f). 
e) Per a designar els regidors es garanteix el principi de proporcionalitat amb els vots obtinguts en el territori corresponent 
en les últimes eleccions municipals. 
f) Per a designar a representants dels veïns s’aplica un procediment anàleg a l’establert per l’article 81.3 i 81.5 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, i el càrrec de 
regidor president ha de correspondre a un membre de la llista més votada en l’àmbit territorial del que es tracta.

ARTICLE 111. Els regidors/ores de Zona

La vila de Castelló d’Empúries, a efectes de la desconcentració de la seva gestió i de la participació ciutadana, s’organitza 
territorialment en zones, que es fixaran i modificaran per acord de Ple.

ARTICLE 112. Nomenament dels Regidors i Regidores de Zona

Els Regidors i Regidores de Zona són òrgans municipals de caràcter desconcentrat que representen a l’Ajuntament en la zona 
assenyalada, lliurement nomenats i separats per l’Alcaldia entre els Regidors i Regidores de l’Ajuntament, mitjançant Decret 
dictat dintre del mes següent a la constitució de la Corporació o al cessament, per qualsevol motiu, del Regidor o Regidora 
designats per l’esmentat càrrec amb anterioritat, del que, posteriorment, s’haurà de donar compte al Ple, en la primera sessió 
que tingui lloc.

ARTICLE 113.  Atribucions dels Regidors i Regidores de zona:

Els Regidors i Regidores de Zona ostentaran les atribucions següents:
1.- Representar a l’Ajuntament en la zona assignada, sense perjudici de la representació general que correspon a l’Alcaldia.
2.- Informar als ciutadans i ciutadanes residents en l’àmbit, de totes les actuacions municipals que l’afectin.
3.- Col·laborar i assistir a les reunions dels Centres Cívics o punts acordats a la zona on dur a terme les reunions.
4.- Fomentar les relacions de l’Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals de la zona.
5.- Fomentar l’associacionisme en l’àmbit.
6.- Elevar als òrgans de govern municipal, a través dels Regidors delegats de les diferents àrees, propostes relatives a 
necessitats de la zona assignada, a iniciativa pròpia o a proposta dels veïns i entitats.
7.- Canalitzar les propostes, peticions i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes de la zona.
8.- Qualsevol altra que l’Alcalde o Alcaldessa estimi oportú delegar-los.

Les atribucions dels Regidors i Regidores no portaran inherent cap facultat resolutiva, corresponent l’esmentada facultat 
de resolució als Regidors i Regidores delegats per raó de la matèria, si s’escau, circumscrivint-se les funcions dels Regidors 
i Regidores de zona a l’estudi i proposta de totes les qüestions que puguin afectar-lo i a l’execució, control i seguiment dels 
actes i acords municipals que tinguin incidència en el seu àmbit territorial

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les normes municipals, acords o disposicions que contradiguin l’establert en el present reglament

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament Orgànic entrarà en vigor un cop aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i 
publicat el seu text íntegre en el BOP de Girona, quan hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de Bases de Règim local.

Castelló d’Empúries, 19 de març de 2019

Salvi Güell i Bohigas
Alcalde


