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AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D.EMPORDA

Pt. temtes d'EniJNÍrie» m.n. l
Tel. SÏZ 78811»
17141 Bellcaire d'Enyordà (Girona)
al8nttn»tnt@beBc*ïxat

ACTA DE IA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2022

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000009

Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 26 de setembre de 2022
Horad'inici: 20:00 h
Horadefi: 20:56 h
Lloc:telemàticament

Hi assisteixen:
Cecilia Barnosell Sabria, Alcaldessa

Josep Molinas Nadal, Regidor/A
David Font Saballs, Regidor/A
Jordi Danés Brunsó, Regidor/A
Catalina Font Roura, Regidor/A
Jordi AntunezCallis, Regidor/A
Jordi Quintana Costa, Secretari

Amb veu i sense vot:

Han excusatlaseva absència:

El senyorregidorGuillem Sobrepera Llonch ha excusatlaseva absència permotius de salut.

ORDREDELDIA

1.- APROVACIÓ DE LES DUES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS ANTERIORS.
2.- DACIÓ DE COMPTE DEIS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE L'ANTERIOR PLE ORDINARI
S.-PROPOSTAD'ACORDDE L.APROVACIÓINICIALDE LA MODIFICACIÓDECRÈDIT 04/2022 EN
LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇATAMB CÀRREC AL ROMANENTLÍQUID DE
TRESORERIA.

4. - PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIALORDENANCES FISCAIS2023.
5. - PROPOSTA D'ACORD DE LA MODIFICACIÓ DEL REGIAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE
BEU.CAIRE D'EMPORDÀ.
6. - ASSUMPTES URGENTS
7.-PRECSIPREGUNTES

Desenvolupament de la sessió:

Un cop el/la secretari/ària hacomprovat l'existència del quòrumque cal perquè es pugui inidar
la sessió, es comencen a tractarels assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ DE LES DUES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS ANTCRIORS.

1 : : : ; :. : . .
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AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D.EMPORDÀ

H. Comtet tfEmiidries mlni. l
Tel. 9?Í78U(B
17MI Belluiw d'Envoïda (Girona)
alimtanerteteBcafre.sat

Aprovat per6vots afavor (CeciliaBarnosellSabria, JosepMolinasNadal, DavidFontSaballs,
Jordi Danés Brunsó, Catalina Font Roura, Jordi Antúnez Callis)

2.0.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE L'ANTERIOR PLE
ORDINARI.

No hi ha dubtes ni cap comentari.

3.0. - PROPOSTA D'ACORD DE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 04/2022
ENLA MODALITAT DE SUPLEMENTDE CRÈDIT, FINANÇATAMBCÀRREC ALROMANENTLÍQUID
DE TRESORERIA

ACORD DE L'APROVACIÓ IN ICIAL DE LA MODI FICACI Ó DE CRÈDIT 04/2022 EN LA MODALITAT DE
SUPLEMENTDECRÈDIT, FINANÇATAMBCÀRRECALROMANENTU'QUIDDETRESORERIA

Expedient número: X2022000268
Procediment: Modificacióde Crèdit. ModalitatSuplementde Crèdit Finançat amb Càrrec al
Romanent Líquid de Tresoreria

Antecedents de fét

PRIMER. Davant l'existènda de despeses (Energia elèctrica i inflació en les obres
d'inversió) que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al
vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de
romanentlíquiddeTresoreriasegonselsestatsfinancersicomptablesresultantsdelaliquidadó
del'exercicianterior, perl'Alcaldiaesvaproposarlaconcessiód'unsuplementdecrèditfinançat
amb càrrecal romanent líquid de Tresoreria.

SEGON. Amb data 19 de setembre de 2022, esva emetre Memòria de l'Alcaldeen la qual

s'especificaven lamodalitatde modificadódelcrèdit, elfinançamentde l'operaciói la seva
justificació.

TERCER. Amb data 19 de setembre de 2022, es va emetre informe de Secretaria sobre
laLegisladóaplicableiel procediment a seguir. ,

QUART. Amb data 19 de setembre de 2022, esvaemetre informed'lntervenció pelqual
esva informarfavorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 19 de setembre de 2022, es va
elaborar Informe d'lntervenció sobre l'Estabilitat Pressupostària.

LEGISLACIÓAPLICABLE

La Legislaçió aplicable a l'assumpte és la següent:

- Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D.EMPOIUM

Pi. OBmtes d.EmiHirto nuro. l
:Tel. 972n8l(S
ÏIW Bdlcata d.En.vard» (Sirom)
alnttonartewiakex.t

- Els articles34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I, del Títol Vl, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de lesHisendes Locals,
en matèria de pressupostos.

- L'article 3 de la LleiOrgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'EstabilitatPressupostàriai
Sostenibilitat Financera.

- L'artide 16. 2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals,aprovat per
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.

- EIReglament(UE) Núm. 549/2013 delPartamentEuropeuidelConsell, de21demaig
de 2013, re|atiua|SistemaEuropeudeComptesNacionalsiRegionalsdelaUnióEuropea(SEC-
10).

- L'article 22.2. e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, perla quals'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.

L'Ordre HAP/2105/2012, d'l d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligadons
de subministramentd'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- L'artide 28.J) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon gpvern.

L'article4.1.b).2n del Reialdecret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulaelrègm
juridic dels fundonaris d'Administració Local amb habilitació de caràcternacional.

Vistquantantecedeix, esconsideraquel'expedienthaseguitlatramitadóestablerteen
la Legislació aplicable, procedint la seva aprovadó inicial pel Ple, de conformitatamb el que es
disposa en l'artide 177.2del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reialdecret 2/2004, de 5 demarç, i enl'article22. 2. e)delaLlei 7/1985, de2d'abril, Reguladora
de lesBases del Règim Local.

De conformitatamb allòque s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organitzadó,
Funcionamenti RègimJurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reialdecret 2568/1986, de 28
de novembre.

Per tot això, vistos els artides 34 i següents del RD 5(X)/1990, sobre modificacions de
crèdit,. ; ;:. :: . :: .. : : : . : :: .

S'ACORDA

PRIMER. Aprovarinicialmentl'expedientdemodificaciódecrèditsnúm. 04/2022 delPressupost
envigor, enlamodalitatdesuplementdecrèdit, finançatambcàrrecal romanentdeTresoreria
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueixa continuació:

Origen dels fons

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT |

2201 87000 ROMANENTLÍQUID DETRESORERIA 135.500,00
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AIUNTAMENT DE BEUCAIRE D.EMroRQA
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L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià comenta que és necessari fer aquesta modificació de
crèditj'a que hi hagu un augmentdel preude l'energia, pertant lesfacturesde la llum, mínim
s'han doblat. S'intentaràcercar soludons, com tancar la lluma certes hores, anar canviant
bombetesmésefidents, temafanalsferunail. luminacióalterna, aixícomendeterminatsedifíds
munidpals es posaran temporitzadors, ja que a vegades es deixen encesos tota la nit fins
l'endemàal matí

És un aspecte que no només li ha passatal municipi de Bellcaire d'Empordà, altres munidpis els
hihapassat. Persort, al'anteriorexercicihihaviaunromanentdetresoreriaguardatquearaes
pot utilitzar. A més, les regles fiscals estan suspeses peraquest any

Aprovat per6 vots a favor (Cecilia Barnosell Sabria, Josep Molinas Nadal, David Font Saballs,
Jordi DanésBrunsó, Catalina FontRoura, Jordi AntúnezCallis)

4.0. - PROPOSTA D.ACORD D'APROVACIÓ INICIALORDENANCES FISCALS 2023

ACORD D'APROVACIÓ INICIAL ORDENANCES FISCALS 2023

Expedient: X2022000023
Assumpte:AprovaciodelesOrdenancesFiscalsperl'any2023

El text refósde la Llei reguladorade les HisendesLocals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
deSdemarç, estableixenelsseüsarticlesl5al9elproGedimentperal'aprovacióimodificadó
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d'aprovar-se
simultàniamenta l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'artide 16.1 del text legal
esmentatestableixquelesprdenancesfiscalscontindrancoma mínim la determinaciódels
elementstributaris, elrègimde declaració id'ingrés, aixícomlesdates d'aprovadói d'inid de
lasevaaplicadó.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenirla
nova redacció dels preceptes afectats.

la publicaciódelstextosactualitzatsdelesordenancesfiscalsmunicipalsresultanecessària,a
fi de donarcomplimentalque estableixl'artide85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complirla doblefunció de servircom a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.

Aixímateix, la Disposició addicional quarta, apartat3, de la Llei Generat Tributària, i l'artide 12
deltextrefósdelaLleireguladoradelesHisendesLocalspossibilitenquelesEntitatslocalsadaptin
l'aplicaçio de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de
cada Entitat, previsióaquestaquejustificalapropostad'aprovari manteniractualitzada, amb
les modificacions que s'escaiguin, una Ordenança General, redactada a l'empara de l'artide
106. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances físcals munidpals
obeeixen, alcomplimentdelesprevisionsnormativesesmentadesanteriorment.

D'acord amb l'articte 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en el qual s'ha
de posar de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o
aprofitament espedal del domini públiclocal en cadascú delssupòsits que originen la imposidó
de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realitzadó d'activitats
administratives de competènda local, que s'imposen o es modifiquen, l'importde la recaptadó
estimadanoexcedeix,enelseuconjunt, delcostprevisibledelserveioactivitatqueesprestara,
conformeal que preveu l'artide 24.2 del textrefósde la Llei reguladora deles Hisendes Locals.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació provisional pel Ple d'aquest Ajuntament, de
conformitatambel previstenl'article47. 1de la Llei 7/1985, de2d'abril, ReguladoradelesBases
del Règim Local, per majoria simple dels membres presents.
Vistl'informejustificatiuredactatperl'AlcaldiaJ'informejurídicil'informed'intervencióperpart
del secretari-interventor.

Pertot l'exposat,

S'ACORDA

PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificadó de les següents Ordenances Fiscals, que
hauran de regir pera l'exerçici 2023 i següents, segons les següents propostes:

Ordenança fiscal núm. 4

Ordenança fiscal núm. 6

Ordenança físcal núm. 8

Impost sobre construccions, instal. lacions i obres.

Taxa per expedició de documents administratiusi utilitzadó
d'espais d'equipaments i edificis municipals.
Taxa per l'ocupadó de terrenys d'ús públic.

1.-Ordenanca fiscal núm. 4Um^stsobreçonstry^^^

Atès que el munidpi de Bellcaire d'Empordà a les OOFF municipals respecte la número 4 que
regulal'impóstsobreconstruccions, instal. lacionsiobres, varegularal'any2022unaexempdó,
referentalpintarorepintar|esfaçanesoparetsde|shabitatges,quehatingutbpnaacollidaper

. partdelmunjcipi. . : :. ;:... : ;. ::: : :; :" :: : ' : : :;: . 1 :::; : : :.;

És voluntat de la corporadó local perseveraraquesta exempció un any més, peraixícontinuar
amb el foment de la conservació i el manteniment dels colors de les façanes i exteriors dels
habitatges, aixícom la intenció d'incentivaraquesta açtuació.

Pertot, és modifica la part en negreta de l'art. 4 de l'ordenança Fiscal número4 reguladora de
l'impostsobreconstrucdons, instal. lacions i obres:
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Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions.

4. 1. De conformitat amb la regulació legal.

4.2. Estan exemptsdepagamentde l'impost: .

Respectea les actuacionsque únicamenthan de pintaro repintar la façana o exteriord'un
habitatge, enaquestscasoss'hauràderealitzarlacomunicació prèviaques'ajustia la carta de
colors municipal, excepte que sigui necessari la presentadó d'un projecte tècnic

Respecte el bé immobleen el qual esvolen realitzaractuadons de pintaro repintar, sigui un bé
protegit o catalogat com a bé d'interès local o està dintre d'un àmbit d'un pla espedal de
protecció serà necessari demanar la llicència pertinent.

Lavigènciad'aquestaexempcióseràfinsel31dedesembrede|'any2023.

2.- Ordenanca fiscal núm. 6: Taxa per expedicióde documents administratius i utilitzaao
d'espais d'eguipaments i edificjsjnynicipals.
La proposta de noves i modificacions de tarifes que es descriu al quadre que es detalla a
continuació. L'augmentcontemplat resulta en relació lesdespeses quel'Ajuntamentassumeix
per la gestió administrativa, amés del manteniment del'edifici, pertal de cobrirel cost efectiu
que sostélacorporació.

Aixícom, es modifiquen algunestaxes perfer-les més proporcionals segons la utilització que es
faci dels espais d'equipament i edificis municipals. Per últim, poder sufragar l'eneigia
combustibte i elèctrica, en el qual hihagutun fortincrement.

Es plantegen lessegüents modificacions:

Article7Tarifa.

CONCEPTETAXA
Llicència gossos perillosos de pagament únic
Taxa per mercat munidpal de pagament anual
Lloguer Sala 1 d'octubre (Planta Baixa de
l'Ajuntament)

LloguerSala del Local social (no inclou l'úsde la
calefacció o aparell de climatització)
Fiança

LloguerSaladelLocal social (Úsde lacalefacció
i aire condicionat)
Fiança

Lloguer Sala de capella de Santa Maria i pati
interiordel castell

Cursos de formació o similar

Artivitats esporàdiques (màxim 2h)

TAXA2022
60,0(%

100, 0(%

Nova Creació

80 

100 

5 /hora
50  

TAXA2023
60,00  

100,00  
10  /hora

50 /dia
120(2a7dies)

10 /hora
80/ dia

100  

25  /hora
120/ dia

100  

5 /hora
50  
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AIUNTAMEm. DE BEU.CAIRE D.EMroRDA

Pt. Oomtes tfEmixirtes núni, l .
Td.'
17141 Bdleaiw d'Envofdà (Siron*)
aluntement@bellcakexat

Activitatsdenomésldia(casaments....o
altres)
Activitats amb durada de 2 a 7 dies

Expedició de llicències d'armes secció 4
Reglamentarmes (balins, airsoft, paintball,...)

Visites guiades a immobles d'interès
patrimonial, local o cultural

Preu jubilats i estudiants
Nens/esfinsal2anys

Us de salesal centre cívic (no aula informàtica)

Us aula informàtlca o sala gran del centre cívic

Lloguer de taules i cadires municipals
Cadires
Taules

Lloguerequip de so munidpal
Altaveu auto amplificat + micro
Equip de 300+300 W + cablejat i micros
Equip de 300+300 W + cablejat i micros
+torresdellum

Obtenció targeta deixalteria

Utilitzaciódel camp de futbol municipal i piste
esportiva:

Üs del camp de gespa natural tot el dia.
Üs del camp de gespa durant 2h
Fiança del camp de gespa ***
Pista esportiva amb ús de focus

Us de la plaça dels Comtes d'Empúries, plaça
Esteve Albert o la pista esportiva de forma
privada
***en queden excloses les associacions de
Bellcaire d'Empordà

75  

100  

50,00  

5 /persona

3 /persona
De franc

5 /hora

15  /hora

0, l /cadira
0, 5 /taula

30í
60í

lOOí

5í

350  /ü\3
250 í
25(%

2(N

5(%

75 

100  

50,00  

5 /persona

3 /persona
De franc

5 /hora

15  /hora

0, l /cadira
0, 5 /taula

30 
60 

100 

5 

350  /dia
250  
250 
20 

50 

Article 8. Bonificacions
LesentitatsmunicipalsdegudamentregistradesalRegistreMunicipald'Entitats,gaudirand'una
bonificaciódell00% de laquotaperl'úsde lesinstal. lacionsidel material munidpal, sempre
que l'activitat segui senseafany de lucre i sigui declarada d'interèsgeneral. Aixímateixles
activitatsorganitzadeso coordinadesperl'Ajuntamento algunade les. àreeso entitats d'ell
depenent, queden excloses del pagament de les taxes.
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M. Comt» d.Einpüries mhn. l
Td. 9ï2?8810S
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La plaça EsteveAlbert, enel casquesiguingrupsveïnalsde Bellcaired'Empordàdegudament
justificat, en base a l'interèsgeneral i que no hi hagi finalitats lucratives, estaran bonificats al
100% del pagament de la quota per la utilització d'aquesta plaça.

3.- Ordenanca fiscal núm. 8: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic.
La proposta de modificacions de tarifes que es detalla a continuació, es base deguta l'augment
de les despeses de l'Ajuntament degut a la tramitació administrativa en el cas de la publidtat
dinàmica i els cartells anunciadors d'esdeveniments, en la mateixa línia passa amb l'ocupadó
de terrenys d'ús públic. Pertant, es vol cobrir la totalitat del cost efectiu que ha d'assumir la
corporadó. A part s'introdueixuna fíança sobretot perl'úsi ocupadó de la via pública peraltres
conceptes, que s'utilitza respecte la venda ambulant per les fires del municipi de Bellcaire
d'Empordà.
Es plantegen les següents modificacions:
Article 5. Quota tributària. Esdivideixen les tarifes a satisferpels interessats en funció dels
següents apartats:

c) Per la publicitat dinàmica i els canells anunciadors d'esdeveniments:
-Taxad'expediciódellicènda................................................................... 100,00  (abans 60  )
- Us de zones específiquesdetjtularitatmunicipat......................... 1,50  /dia(abans 0,50 Ç/dia)

d) Per l'us i ocupació de la via pública per altres conceptes (metres lineals/dia):
-Venda ambulant de productes alimentaris, plantes, artesania, col. leccionisme i altres

5,00   ml/dia (Abans 4, 50  
ml/dia)
- Productes culturals, dibuix, pintura, etc,.................................... 5,00   ml/dia (Abans 4,50 
ml/dia)

-Bar/xurreriaisimilar............................................................. i2,00 ml/dia(Abans 10,50  /ml)
-Vendaambulantdecastanyesisimilars............................. 10,00 ml/dia(Abans9,00 ml/dia)
-Foodtrucks..................................................................... i2,00 ml/dia(AbanslO,50 ml/dia)

Article 6. Fiança

La taxa meritada perl'ús i ocupació de la via pública per altres conceptes (metres lineals/dia)
de l'article 5 apartat d). Exigirà també el dipòsit d'una fiança en els casos de no presentació,
un cop havent sol. licitat la participació. Així com, els possibles desperfectes pel seu ús.

Fiança per l'ús i ocupació de la via pública per altres conceptes. H25 

SEGON.-EXPOSARal públiceneltaulerd'anuncisdel'Ajuntamentl'anterioracordprovisional,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificadesdurant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anund
d'exposició en el ButlletíOficial de la Província de Girona.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en elstermes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hiles redamacions que estimin oportunes.
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AIUNTAMENTDE BEUCAIRE DÏMroROA

H. Csmtes d'Eraixirtes núni. l
Tel. 9?2?8U»
17U1 Bdltalre d'Etryofdà (Giron.)
aluntanmt^elttíh. exat

TERCER. Considerar, enelcas quenoespresentessinredamacionsoal.legadonsa l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17. 3 del
Text Refós de la Llei Reguladpra de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatíu
2/2004, de 5 de març.

QUART. FacultaralaSra. Alcaldessa-Presidentapersubscriureelsdocumentsrelacionatsamb
aquestassumpte.

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià exposa que davant la incertesa d'aquests moments, en
líniesgeneralsnos'apujaran lestaxes. Bàsicaments'hanincrementperla utilitzaciódeLocal
Social del municipi, en base a l'incrementde l'energia, com regularla salal d'octubre quefins
ara no hi havia una taxa especrfica al respecte.

El regidorJordiAntúnezCallismanifestaquevotarà en contra, que algunestaxesno hi està
d'acord, posa de manifest que no està escrit a les taxes, la gratuïtat de l'emissió de la primera
targeta de la deixalleria per part delsveïnsi veïnes del municipi, que ho hauria de constar de
forma específica.

També el regidorJordi Antúnez Callis, menciona que lataxa del Local Social es paga en excés, és
una mica abusiva, també que en l'informejustificatiu es posa que hi ha una calefacció degasoil
quan ja no hi és. Aixícom, que serà complicatcomprovar que la gent compleixi lode les hores
d'utilització.A part, que en altres municipis lagentque estàempadronadaen el municipi, perla
utilitzaciód'edificismunicipalsnopagaoté unataxade cost menor, ques'hauriadeteniren
compte.

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià tindrà present les aportacions efectuades per part del
regidorJordi AntúnezCallis, també li respon que respecte a lo de l'empadronament ho mirara,
però que seguramentno es pot fer, ja que pot suposaruna discriminació,fetque no espodna
regulard'aquestaformaques'hacomentat.

Aprovat per5 vots afavor (CeciliaBarnosellSabria, JosepMolinasNadal, DavidFontSaballs,
Jordi Danés Brunsó, Catalina Font Roura) i 1 vot encontra (Jordi AntúnezCallis)

5.0.- PROPOSTA D.ACORD DE LA MODIFICACIÓ DEL REGIAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

ACORDDELAMODIFICACIÓDELREGLAMENTORGÀNICMUNICIPALDEBELLCAIRED'EMPORDÀ

Expedient núm. : X2022000265
Procediment: Modificació del reglamentorgànic municipal.
Assumpte: REGLAMENTORGÀNIC MUNICIPALDEBELLCAIRED'EMPORDÀ.

ANTECEDENTS DE FET.JUSTIFICACIÓ

10
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En data 2 d'octubre de 2015 es va aprovar de forma definitivael Reglament Orgànic
municipal (ROM) de Bellcaire d'Empordà. Han transcorregut quasi 7 anys que no s'ha
modificat el ROM del municipi, pel qual s'han detectat certs aspectes que s'han de revisar
perquè estigui adaptat a la normativa.

Per una part, completarels aspectes d'elecció i renúncia d'alcaldiaja que en elROM no ho
posa de manifest de forma concreta. '

Una altre aspecte és que les sessions dels òrgans col. legiats locals és puguin celebrarvia
telemàtica, finsara lessessionstelemàtiquesestan reguladesper l'artide46.3 de la llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, determina que persituacions
excepcionals de força major, de greu risc col. lectiu, catàstrofes públiques que impedeixen o
dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamentdel règim presencial de les
sessions dels òrgans col. legiats de les Entitats Locals es poden celebrartelemàticament.

Com que hi ha la pandèmia mundial COVID-19, es poden fer lessessions via telemàtica, ara
un copesdedari el final de la pandèmia, sinós'introdueixen el ROMde Bellcaire d'Empordà
no hi haurà cobertura legal, pertants'incorpora enla norma un article específic, que en casos
percausa justificada no es pugui assistir presendalment perpart d'un membre d'un òrgan
col. legiatpuguiconnectar-seperviatelemàtica.

Els supòsits pel qual un membre es potconnectartelemàticament no estan taxats perla llei,
menciona que ha de ser per causa justificada que impedeixi l'assistènda presencial, oom
podria ser: malaltia, discapacitat física, maternitat o paternitat, entre altres.

Un altre apartat, és la falta de regulació del consell de govern o sectorialja que és un
organisme que equips de govern de Bellcaire d'Empordà l'han utilitzat o l'estan utilitzant,
queesdeterminaquans'aprovaelcartipàsmunicipal,esconsideraadientquequedireoollit
enelROM.

Perúltim, enelROMs'handetectatcertserrorsmecanogràfics,aixícomquealgunesnormes
que fa esmen estan derogades i pertant cal cita la nova normativa. A més, segons l'artide
25.2 apartato). de lallei7/1985, de2 d'abril, reguladoradeBasesdeRègimLocal,referenta
les competències munidpals, estableix que els municipis han de fer actuadons en la
promoció de la igualtatentre homes i dones, fet que suposa que hi ha d'haver igualtat de
gènereenla redacaónormativa.

QUADRE-RESUM

Document '

InformeJustificatiu
Provisiód'Alcaldia

InformedeSecretaria
Informe-proposta de secretaria

Data/Núm.

19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
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AIUNTAMENTDE BEU.CAIRE D.EMroRDA
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17UI Bdlc*iiB (l. Envonta t,Q«sm)
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ÍEGISLACIÓAPLICABLE

La Legislacióaplicable és la següent:

- Els artides 6, 8, 52, 66, 178 i 237 delText Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- Elsarticles4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladoradeles
Bases del Règim Local.

- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legalsvigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de ISd'abril.

- Els artides 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transpàrència, accés a la
informació públicai bon govern.

Vistquantantecedeix,esconsideraquel'expedienthaseguitlatramitacióestablerta
en la LegiSlació aplicable procedint la sevaaprovació pel Ple de conformitatamb els anicles
22.2.d), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del
Text Refós de la Llei Municipal ide Règim Local de Catalunya aprovat perDecretLegislatíu
2/2003, de28d'abril.

Peraixò, de conformitat amb allò que s'ha fixaten l'article 175 del Reglament
d'Organitzadó, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

Pertotl'exposat

S'ACORDA

PRIMER. Aprovar inicialmentla modificaciódel Reglament Orgànic Municipal de
Bellcaire d'Empordà, en els termes en que figura en l'expedient i amb la redacció que a
continuadóesrecull. (En l'Annex 1 hi ha el Text Original)

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ
t :. . :'..:.. :. :. .. :. ".... ,. : :.. '... ". :.. '..... '..... ".

T'ITOL PRELIMINAR: QÜESTIONS GENERALS.

Capítol Primer.- Caràcters basjçs.

Art. 1.- Fonamentaciójurídica i pbjecte del reglament

L'AjuntamentdeBellcaired'EmpordàesdotadelpresentReglamentOrgànicMunidpal, en
üs de les atribudons que li reconeixen elsartides20i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local amb l'objecte següent:
a) Regularel règim organitzatiu de l'Ajuntament
b) Regularelfuncionamentdelsòrgarismunicipals .

12
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Pf. Omites d.Bnpiiries ndin. l
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17U1 Bdlttire d'Envérdi (Girona)
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c) Definir l'estatut dels membres de la Corporació
d) Instrumentarprocediments d'informació i participació ciutadana

Art. 2. - Interpretació del Reglament

La facultat d'interpretaraquestReglamentcorrespon al Plede la Corporacióque decidira per
majoria simple.

Art. 3. - Utilització dela llengua catalana.

1. D'acord amb el que estableixla Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei
1/1998, de 7degener, de política lingüística, la llengua pròpia d'aquestAjuntament és el
català.
Z. Tota ladocumentadóques'elaborial'Ajuntament,sigui internaoexterna, seràredactada
en català, sense perjudicide latraducció a la llenguacastellana quan la documentació ha@ de
tenir efectes en una administració o institudó situada forade l'àmbit lingüístic català.
3. Es lliuraràtambéencatalàladocumentacióquehagideremetre'salesadministracionso
institudons situades en espaisgeogràfics de la mateixa comunitat de llengua.
4. Quan el particular ho sol. liciti expressament, les comunicacions i els documents
s'expediran encastellà. En el cas que el docymentsigui unatraduccio del seu original català,
es farà constarexpressamentaquesta circumstància.

Art. 4. - Les sessions plenàries dels òrgans locals.

Lessessionsplenàriesdelsòrganscol. lègiatslocalspodenserpresencialsotelemàtiquesa
així s'estableix en la convocatòria.

Les sessions telemàtiques es desenvoluparan amb l'aplicació corresponent que garantirà
elsextrems previstosde l'article46 de la Llei 7/1985, de2 d'abril, rpguladorade lesbases
de règim local.

Les sessions presencials dels òrgans col. legiats de la corporació local s'han de fer a la seva
seu, llevat dels casos en que, perforça major, el presidento la presidenta cregui convenient
realitzar-la en un altre lloc.

En cas que lacelebracióde lasessiósiguipresencialespodrà autoritzarperl'alcalde/essa,
la assistència d'algun dels seusmembres de forma telemàtica que ho sol. licitin permotius
degudament justificats.

Tota sessió, sigui ordinària o extraordinària, ha de respecte el principi d'unitat d'actes i es
procurara quefinalitzi enel mateixdiadel seucomençament.

Siaquestafinalitzasenseques'hagindebatuttotselsassumptesinclososenl'ordredeldia,
el/la President/a podrà aixecar la sessió. En aquest cas els assumptes no debatuts s'han
d'indoure en l'ordre del dia de la següentsessió,
TÍTOL PRIMER. ÒRGANS MUNICIPALS

Capítol primer. - Els òrgans de gove rn mu nici pal

SECCtÓ PRIMERA.- L'ALCALDE O L'ALCALDESSA

Art. 5. - Caràcter
1. L'alcalde/essa és el/la president/a de la Corporació Munidpal i exerceix les atribucions i
competènciescontingudesen la Llei de bases del règim local, en la Llei municipal i de règim

13
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local de Catalunya, i en el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 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,del9 dejuny, reguladora del règim electoral general.

Art. 6. - Elecció de l'Alcalde o de l'Alcaldessa
1. L'elecció, el nomenament, la presa de possessió i la destitució de l'Alcalde/essa es
regeixen segon la legislació electoral, aplicant el sistema de votació secreta mitjançant la
papereta, i ténint en compte les regles previstes en la legislació de règim local.
2. Una vegada s'hagi produït l'elecció, l'Alcalde(essa ha de prendre possessió del càrret; i
per això utilitzarà la forma legalmentestablertai jurarà o prometrà el càrrecdavant el Ple
de l'Ajuntament.
3. Si no es trobés present en la sessió de constitució, la Mesa d'edat valorarà la justificadó
de la seva absència i serà requerit per a prendre possessió en la propera sessió que es
celebri, igualment davant el Ple de la Corporació, amb l'advertència de que, en cas de no
fer-ho sense causa justificada, es seguirà el que disposa la legislació elector per al cas de
vacant a l'Alcaldia.

Art. 7. - Renúncia de l'Alcalde o de l'Alcaldessa.
1. L'Alcalde o l'Alcaldessapot renunciaral càrrec sense perdre peraixò la seva condicióde
Regidor/a. La renúncia a l'Alcaldia no comportarà la pèrdua de la condició de regidor/a;
tanmateix, la renúncia al càrrec de regidor/a comporta la renúncia a l'Alcaldia.
2. En cas de vacant de l'Alcaldia per renúncia del seu titular, defunció osentènciaferma, la
sessió extraordinària pera l'elecció d'un nou Alcalde o una nova Alcaldessa escelebrarà,
amb els requisits establerts en la legislació electoral, dins dels deu dies,

Art. 8.- Exercici de les atribucions
1. L'alcalde/essa exercirà les seves atribucions de forma directa o per delegació.
2. Nosóndelegablesaquellesatribucionsalesqualslalegislacióderègimlocalounaaltra
d'específica, atribueixi la condició de no delegables.
3. L'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui presidirà els actes ofidals de l'Ajuntament. No
osbtant això el seguiran protocol. làriament els/les tinents d'alcalde, i els portaveus dels
grups municipals i la resta de regidors d'acord amb la seva representació.

Art. 9.- Òrgans o membres delegats
Les atribucions de l'alcalde poden ser delegadesenels següents òrgans o membres
corporatius:
a) Junta de Govern Local
b)Tinentsd'alcalde
c) Membres de la Junta de Govern Local que no siguin tinents d'alcalde
d) Regidors-delegats
e) Ple
Art. 10.- Àmbittemporal de lesdelegacions
Les competèndes es consideraran delegades per termini indefinit, dins del període del
mandat corporatiu, excepte que a l'acord de delegació s'estableixi expressament una altra
cosa, oquelatemporalitatdeladelegaaóesderividelapròpianaturalesadelacompetènda
delegada.

AH. 11. - Els decrets de l'Alcaldia
1. Llevatdelesordresdedirecciódecaràctermenorjesdecisionsde l'alcalde/essahauran
d'ésserexpressades formalmenta través de decrets, que s'expediran amb les signatures de
l'alcalde/essa o, en el seu cas, dels regidors delegats i del secretari-interventor de la
corporaciói queserancomunicatsatotsaquellsquetinguinuninterèsdirecteenladecisió.
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2. Et secretari o la secretària conservarà els decrets integrantun llibrequetindrà el caràcter
de públic, expedirà les certificacions que li demanin els regidors o qualsevol ciutadà amb
interès directe, i lliurarà les notificacions que afectin els qui apareguin coma interessats.

SECCIÓ SEGONA.- EL PLE DE LACORPORACIÓ

Art. 12.- Composició i atribucions
l. EIPIedelaCorporacióestàintegratperl'alcalde/essaiels/lesregidors/esdel'Ajuntament,
unavegadaquehaginestatdesignatsperlaJuntaElectoralihaginpresformalmentpossessió
del càrrecdavantdel propi Ple.
2. El Ple de la Corporadó assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril
i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText Refós de la
Llei municipal i de règim local de CatalunyaJ potdelegaraquellesatribudonsque
siguin susceptibles de serdelegades, amb l'abast i les condidonsestablertes pel propi Ple i
d'acord amb les condidons que s'esmenten en aquçst Reglament.
3. El règimdefuncionamentdelPledelaCorporadóserà l'establertenleslleisesmentades
al puntanterior/oen unaaltranormativa d'aplicacióvinculant, i en el present Reglament.

Art. 13.- Lloc de celebració de les sessions plenàries
Les sessions del Ple de la Corporació se celebraran al saló de sessions, llevat dels casos en
què, per raons extraordinàriesdegudamentjustificadesala convocatòria, l'alcalde estimi
convenientcelebrar-lesen unaltreindret. .

Art. 14.- Convocatòria i ordre del dia
1. El Ple de la Corporadó es reuneix a convocatòria de l'alcalde/essa. Juntament amb la
convocatòria, estrametràatotselsregidorsl'esborranydel'actadelasessióanterioril'orclre
del dia, que serà elaborattambé per l'alcalde/essa teninten compte tant les propostes
provinents de les comissions informatives, o les dels òrgans de Govern i administratius de
l'Ajuntament, com les provinents dels/lesregidors/es, en els termes que s'esmentaran més
endavant.
2. Elprimer punt de l'ordre del dia dels plensordinaris 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
ordjnàries. A continuació del punt referit a l'aprovadó de l'acta, s'incorporaran, si s'escau,
dos punts més, abans dels propis de la convocatòria, destinatsa recollirper separatels
assabentatsilesratificaaonsderesolucionsiaçordsdel'Alcaldiai, siesconsideraoportú, de
laJuntadeGovern Local.
3. Silasessiónopoguéscelebrar-sepermancadequòrum,laconvocatòriaesdiferirà24hores
iesmantindràelmateixordredel dia.
4. Es considerara constituit el Ple en sessió extraordinària urgent, sense convocatòria prèvia
formal, quan en el Saló de Sessions s'hi trobin reunits la totalitat de regidors amb
l'alcalde/essa i el/la secretari/a i acceptin unànimement constituir-se en Ple.També sera el
primerpunt a tractar l'apreciació i ratificadódela pròpia urgència, d'acord amb l'apartat 3
d'aquestarticle.

Art. 15.- Periodicitat de les sessions
1. Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran amb una periodidtat
trimestral sens perjudici queel propiPleacordi una periodidtatinferior.
2. Eldiail'horadelasevacelebradóesdeterminaranenl'acordplenariaprovatoridelcartipàs
munidpal. Siel dia esmentatésfestiu o es troba entrefestius, la sessióse celebrarà el dia que,
a proposta de l'alcalde/essa, acordi laJunta de portaveus.
3. En el mes d'agost no se celebrarà Ple, llevat de casos excepdonals.
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Art. 16.- Els precs i preguntes
1. S'entén per prec la formulació d'una proposta d'actuació adreçada a algun dels òrgans
municipalsdeGovern. Elsprecs formulats enel si del Ple podran ésserdebatuts, peròno
votàts. Podenformularprecstotselsregidorsolesregidores, oelsgrupsmunicipalsatravés
del seu portaveu.
2. S'entendrà perpregunta qualsevol qüestió plantejada als òrgans de Govern en el si del Ple
i que requereixi resposta. Poden formular preguntes tots els regidors o les regidores o els
grups municipals a través del seu portaveu.
3. Les preguntes plantejades oralment en el decurs d'una sessió seran contestades
ordinàriamentpel destinatarien la mateixa sessió o enla següent, en forma oral o escrita.
4. Les preguntes plantejades per escrit seran presentades a l'alcalde o l'alcaldessa una
vegada conegut l'ordre del dia de la sessió, abans del seu començament i seran contestades
ordinàriamentde forma oral en la sessió o per escrit en el termini dels deu dies hàbils
següents a la data de la sessió. Correspon al regidoro regidora o grup munidpal que hagi
presentat la pregunta, optar per la resposta oral o escrita.
5. Tanmateix, els precs podran ésser plantejats oralment o per escrit i, seran debatuts a la
mateixa sessió en que han estat plantejats o, si escau, en lasegüent.

Art. 17.- Publidtat de les sessions
1. Lessessionsdel'Ajuntamentseranpúbliques,excepteenelcasqueelsassumptesatractar
afectineldreta l'honor, laintimitatpersonalofamiliar, ola pròpiaimatgede lespersones,
en elstermes establerts a l'article 18 de la Constitució espanyola, en relació amb l'article 70
de la Llei 7/1985, i 156 delDecret Legislatiu 2/2003, de28 d'abril, pelqual s'aprova elText
Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.
2. Quan esprodueixinelssupòsitsesmentatsal'apartatanterior, l'alcalde/essa, ainiciativa
pròpia o a petició de qualsevol regidor, podrà sotmetre al Ple com a qüestió prèvia, el
caràcter secret del debat i, si escau, de la votació dels punts de l'ordre del dia de que estracti.
En cas que el Ple ho estimi favorablement, per majoria absoluta, el tractament dels punts
àfectats es traslladarà al final de la sessió, i enel momentde tractar-los, l'alcalde/essa
disposarà que el públic abandoni la sala.
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
lasessio.

Art. 18. - Aprovació dels assumptes
1. Els assumptes seran aprovats per majoria simple, excepte quan requereixin una majoria
éspecial d'acord amb el ques'estableixa l'artide 47 de la Llei 7/1985, i a l'article 114 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aproya el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
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/la president/a, si no es requereix
majoriaespecial.
3. Acabada la vptació ordinària o quan el/la secretari/a hagi computat els sufragis emesos,
t'alcalde/essa proclamara l'acord adoptat.

Art. 19. - Explicació de vot
Prèviamento un cop feta una votació, tots etsgrups municipals i també els/les regidors/es,
separadament, podranferconstarenacta l'explicaciódelsentitilesraonsdelseuvot.

Art. 20.- Potestats del president o de la presidenta
L'alcalde/essa, o el/la tinent d'alcalde que el substitueixi, tindrà en laseva qualitat de
president/a del Ple de la Corporadó, les següentspotestats:
a) Variarla prelacióde tractamentdels puntsde l'ordredeldia a fi de ferpossible la presènda
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del màxim nombrede regidorsen el debat ila votació dels punts més rellevants, oper
qualsevol altre motiujustificat, d'ordre o d'estímul de laparticipació ciutadana.
b) Requeriro autoritzar la intervendó de personal de la Corporació o d'altres experts
assimilables, pertal d'adarirextrems tècnics o proporcionar-ne una major informació.
c) Cridar a l'ordre els/les regidors/es o retirar-los l'ús de la paraula quan s'excedeixin cTun
temps convencional, es desviïn notòriament de la qüestió en debat, o aboquin expressions
injuriosesocalumniosesenrelacióapersonesoinstitucions. Aixímateixl'alcalde/essapodra
ferabandonarla sala als regidors que, malgrathaverestat cridatsa l'ordre, persisteixin en la
sevaartitud.
d) Cridar a l'ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud
n'impedeixielnormaldesenvolupament. Enaquestcas, lasessiópodrà continuara porta
tancada.
e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es pròdueixin
circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas, la sessió es reprendrà un cop
desaparegudes les circumstàncies expressades, el mateix dia, o bé serà convocadaper
celebrar-se de nou en el termini de tres dies.
f) Aquesta convocatòria podrà ser verbal, si es troben presents tots els membres de la
Corporació o si els respectius portaveus assumeixen l'obligació de convocarals absents del
seu grup.

Art. 21.- Les sessions extraordinàries del Ple
1. L'alcalde/essa podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa pròpia o a
petició d'una quarta part, atmenys, dels regidors.
2. Enelcas queelnombrederegidorsesmentatsalpuntanteriorduguinaterme lapetidó
d'una sessió extraordinària del Plede la Corporació, l'alcalde/essa haurà de convocar la
sessiódinsdelsdeudiessegüentsalasol. licitud, ilacelebractos'hadeproduirdinsdelmes
següenta la data enquè va sersol. licitada, incloenta l'ordre del diaels puntsdemanats, sens
perjudici quese n'hiafegeixin d'altres. El tema objerte de la sessióextraordinàriaserà, en
qualsevolcas, elprimerpuntde l'ordre deldia.
3. La sol. lidtuddecelebraciód'un Pleextraordinari hauràde fer-seperescrita l'Alcaldia,
l'hauran de signarels regidors que la sol. lidtin i especificarclarament els punts de l'ordre del
dia el tractament dels quals es demana. Tanmateix, s'hi adjuntaràla documentació adient
per informarelsmembresdel Plesobreelspuntssol. licitatsi, si escau, lesmocionsen els
termes esmentats per a les sessions ordinàries.
4. A les sessions extraordinàriesdel Plemunidpal no esfaran precsi preguntes, ni s'admetran
propostes de resolució ni mocions d'urgència.
SECCIÓ TÍERCERA. - LAJUNTA DE GOVERN LOCAL

Art. 22.-Designació
1. Ésatribuciodel'alcalde/essatantladeterminaciódelnombredemembresdelaJuntade
Govern, com el nomenament dels seus components. Aquestes decisions les prendrà
l'alçalde/essa mitjançant deçret, que serà comunicat en el següent Ple ordinari.
2. El nombre de rnembresde laJuntade Govern Local no podrà sersuperiora un terç del
nombre total de regidorso regidorèsde dretdel'Ajuntament, sense teniren compte les
fraccions. A aquest nombre màxim de membres, s'hi afegirà l'alcalde/essa. Els tinents
d'alcaldenomenatsperl'a|calde/essa, s'inclouendinselnombredecomponentsdelaJynta
deGovern.

3. El càrrecde membre de laJunta de Govern Local és voluntari. Pertant, els nomenats poden
noacceptarel càrreci renunciar-hi en qualsevol moment.
4. S'èntendrà que hi haacceptaciótàdtadel nomenamentsemprequenohi hagi renúnda
expressa comunicada a l'alcalde/essa, en eltermini delstres dies següentsa la notificaciódel
nomenament.
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5. L'alcalde/essapodràdestituirinomenarmembresdelaJuntadeGovernLocalenqualsevol
moment, sense cap més requeriment que el de comunicar-ho formalment a l'afectat. Els
decrets de cessament i nomenament de membres de laJunta de GovernLocal tindran efecte
des det dia següent d'haverestat comunicats a l'interessat. Aixímateix, hauran d'ésser
comunicatstanta lapròpiaJuntadeGovernLocal comal Pleenlaprimerasessióordinària.
6. Prèvia invitació per part de l'alcalde/essa, els portaveus de cada grup municipal podran
assistirambveu peròsensevQta|essessionsdelaJuntadeGovern Local.

Art. 23.- Periodicitat i lloc de les sessions
1. Les sessions de laJunta de Govern Local es celebraran ordinàriament cada2 mesos, prèvia
convocatòria de l'alcalde/essa i eldia i l'hora de la seva celebració es determinaran en l'acord
plenari aprovatori del cartipàs municipal, sens perjudici de que escanviïla periodicitata una
freqüència inferiorEn el cas queel dia corresponentsiguifestiu, lasessióse celebraràsegons
prevegi la convocatòria.
2. Les sessions se celebraran, com a reglageneral, a la sala habilitadaa aquestefecteen
l'edifici consistorial.
3. L'alcalde/essa podrà variar les anteriors drcumstàncies de periodicitat i horari de les
sessionsordinàriespercausesjustificades, aixícomdeixardeconvocarlessessionsdurantels
períodes de vacances. A més, podrà convocar les sessions extraordinàriesque cregui
necessàries.

SECCIÓ QUARTA. - ELS TINENTS D'ALCALDE 1 ELS REGIDORS DELEGATS

Art. 24. - Concepte i atribucions generals
1. Elstinentsd'alcaldesónòrgans unipersonals d'inexcusable existencia en l'Ajuntament.
2. És funcio delstinents d'alcalde substituir l'alcalde/essa perordre de nomenament, en cas
devacant, absència, omalaltia, assumirlatotalitatdelessevesatribudonsiprerrogatives,i
ser, alhora, responsables dels actes de govern dictats durantla substitució.
3. Igualment li correspondrà exercirtransitòriament la presidènda de la Corporació o la seva
representadó, quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de
l'alcalde/essa, a l'hora, a sessions o actes concrets.
4. El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les atribucions genèriques o
específiques que els pugui delegar l'alcalde/essa.
5. Es funció dels regidors delegatsgestionari proposarles dedsionscorresponentsa l'àmbit
de la delegadó. Elsregidors delegats podran rebrelatotalitatde potestatsquecorresponen a
1'alcalde/essaen una matèria determinada, en base al contingutde la delegació rebuda.

Art. 25.- Nomenament i cessament dels tinents d'alcalde
1. l'alcalde/essa nomenarà entre els membres de la Junta de Govern Local, els tinents
d'alcaldequecreguiconvenients, sensesuperarelnombred'integrantsdelaJuntadeGovem
Local, i determinarà l'ordre a l'efectedela prelacióen laseva substitudó. El nomenamentde
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/a regidor/a com a tinent d'alcalde requerirà, per ésser eficaç, que
ell l'aççepti. El nomenament es ÇQnsiderarà acceptattàcitamentsi en el términi de tres dies
hàbils comptats des de la notificadó del nomenament, el regidor no presenta davant de
l'Alcaldia la seva renúndaexpressa. .
3. Esperdlacondidódetinentd'alcaldeperrenúnciaexpressa,percessamentdisposatper
l'Alcaldia o perpèrdua de la condidó de regidoro de membrede laJunta de GQyern Local.
Els dos primers motius de cessamenthauran de formular-se perescrit.

Art. 26.- Atribució i revocació de les competències delegades
Es perd la condidó de regidor delegat i, conseqüentment, l'eficàcia dela delegaçió, pels
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següents motius: per renúncia expressa, per revocament disposat per l'Alcalde/essa, o per
pèrdua de la condidó de regidor/ao de membre de laJunta de Govern Local, en els casos de
les delegacionsgenèriques. Lesduesprimeres causesde cessament de ladelegadó hauran de
formular-seperescrit.

Art. 27.- La responsabilitat dels Regidors delegats o de les regidores delegades.
l. Elsregidorsdelegatsrespondranpolíticamentperells, isolidàriamentambl'alcalde/essa,de
t'exercicidelesfacultatsdelegades, davantdel Ple de la Corporadó.
2. Els regidors delegats hauran de comparèixer i donarcompte de la seva gestió quan els ho
requereixi el Ple de la Corporacióo la Cpmissió Informativa corresponent.

Art. 28.- Àmbit d'aplicació de l'exerdci de les delegacions
Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicables a l'exerdci de les
competències delegades pels òrgans de govern municipal/sempre que en l'acord o la
resolució de delegaciónos'esmentincondicionsespecffiques.

Capítol segon. - Els organs complementaris

SECCIÓ PRIMERA.- LES COMISSIONS INFORMATIVES

Art. 29.- Número i denominació
1. Esconstituirancomissionsinformativesdecaràcterestableintegradespermembresdela
Corporació. El nombred'integrantsjadenominacióil'àmbitmateriald'aquestescomissions
l'hauràdededdirelPle, ihauràdeprocurarquecoincideixinamb|esàreesdegestióenquè
s'estructura l'acció municipal i la gestió administrativa.
2. La determinació de les comissions informatives haurà de produir-se, a proposta de
l'Alcaldia, dins dels 30 dies següents ala constitudó de la Corporadó Municipal desprcs de la
renovació electoral. Hauran de constituir-sei començar a fundonaramb anterioritat a la
celebradó de la primera sessió plenària que es convoqui.
3. Lescomissionsinformatjvesesconstitueixenpera totel mandatcorporatiu, si béelPle,
a proposta de l'Alcaldia, podrà acordar modificar-les, suprimir-lesi crear-nede noves, o
l'alterar-ne el contingut.
4. També peracord plenari podran constituir-secomissions informativesespecials pera un
assumpte concret o per emetre un dictamen determinat. Aquestes comissions tindran
caràctertemporal i esdissoldrantanpunthagincomplertlafinalitatpera la qualvanser
creades.
5. Podran sol. licitar la constitudó de comissions especials pera l'estudi i debat de qualsevol
tema munidpal, un número de regidors que siguin, com a mínim, la quarta part dels que
integren|aCorporació, corresponent al Ple la decisió de la constitudó per majoria simpte.

Art. 30.- Funcions de les comissions informatives

Ésfunciódelescomissionsinformafives, l'informe, l'estudiolaconsultadetotselsassumptes
referentsàlesmatèriesinclosesenl'àmbitdeconeixementdecadacomissióquehagindeser
sotmesosalPledelaCorporacjóoalaJuntadeGovern Local.

SECCIÓ SEGONA. - LACOMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Art. 31. - Constitució, composició i funcions
l. LaComissióEspecialdeComptesseràd'existènciaobligatòriaiesconstituiràperacorddel
Ple de la Corporació, en la sessió o sessions dedicades a l'organització municipal, un cop
produïda la renovadó corporativa. Igualment peracord plenari podrà decidir-se queactuïn
comaintegrantsdelaComissióEspecialdeComptesiensessionsespecífiquesperaaquestes

19



ooaiMan.
ACTA_PLE

Codl Segur de Veriflcació: d51346ed-155c-41e7-t)b9a-386451e7141b
Origen: Administradó
Idehtificador document original: ES L01170182 2022 20312160
Data d'imDresslà: 25/01/2Ü23 11:31T16
fàgina 20 de 40

ÒRGUW
SECRETARIA GENERAL 1 INTERVENCIÓ

EWB)IB<T
X2022000271

aQNmuRes

1. - JORDI QUINTANA COSTA (SIG) (Secretari - Interventor), 30/12/2022 11:55
2. - CECILIA BARNOSELL SABRIA (SIG) (Alcaldessa), 09/01/2023 18:15

;s
II
?.

II

u®

:Íi
t3

^il

. '°51:1

m

lil
!B
3ti

AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D'EMroRDÀ

Pl. Oomtes d'Empdrtes ném, l
Tel. 9ï2?S81(S
17141 Bdtcaite d'Enyonlà (Girona)
a|untanwit@belto». exat

funcions, elsmembresque integrenlaComissiólnformativaestablequeconeguielstemes
referits a economia ihisenda.
2. La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics
integrantsde la Corporadó. Elnombredemembresseràproporcionala la representativitat
del grup a l'Ajuntament.
3. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe del Compte
General amb l'abast i contingut expressatsen l'article58 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Uei municipal i de regim local de Catalunya.

SECCIÓ TERCERA.-ELS GRUPS MUNICIPALS

Art. 32.- Concepte i composició del grup municipal
1. Elsgrupsmunicipalssónentitatsqueagrupenelsregidorsd'unamateixatendènciapolítica
al'efectedecohesionarlasevaactuaciómunicipal.
2. lnicialment, formenpartd'ungrup municipal els/lesregidors/eselectesperuna mateixa
llista electoral, sens perjudid del dret dels regidors a donar-se de baixa del respectiu grup,
passant a un altre. En cap cas un regidor podrà formar part de dos grups alhora.
2. En tot cas, les baixes que es puguin produir en un grup municipal no seran efectives fins
que no hagin estatcomunicades al respectiu portaveu i a l'Alcaldia, que en donarà compte al
Ple municipal.
4. Elsregidorsquenoquedinintegratsenungrupquedaranautomàticamentincorporatsal
grupmixt. Laparticipaciód'aquestgrupenlesactivitatsdel'Ajuntament,ésanàlogaaladels
altresgrups.

SECCIÓ QUARTA. - PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPAIS 1 LAJUNTADE PORTAVEUS

Art. 33.- Els portaveus dels grups municipals
1. Ésfunciódelsportaveusdelsgrupsmunidpalsrepresentarelseugrupalsactesofidals,en
lesqüestionsd'ordreidefuncionamentdelPlemunidpal,aixícomexpressarlaposicióofídal
delgrupenelsassumptessotmesQsalPle, sensperjudiciquedeleguilaparaulalliurementen
altres membres del grup, o que delegui les sevesfuncions en cas d'absència.
2. El nomenamentiel cessament delportaveu serà deciditpel propi grup municipal, per
majoriasimple.
3. Sesobreenténque elsescritsdetotordre presentatspelportaveud'ungrup municipal, els
subscriuen tots els membres que l'integren.
4. Els portaveus rebran comunicadó immediata de tots els actes oficials que convoqui
l'ajuntament o aquells en els quals es convidi a la Corporació.

Art. 34. - Composició i atribuçions de la Junta de Portaveus
1. La Junta de Portaveus és l'òrgan municipalconstituït, sota la presidència de l'alcalde/essa,
per tots els portaveus dels grups municipals. És determinara la seva creació en el cartipàs
municipal.
2. ÉsfundódelaJuntade Portaveusassessorarl'alcalde/essaenlesqüestionsd'ordredel
Ple municipal i, en espedalemetrela seva opinió quanta la celebracióde sessions plenàries
fora de la seu municipal, presentar mocions al Ple, tractar i rebre informació sobre el
desenvolupament dels projectes i propostes d'interès general pel municipi i sobre la
programadó general de l'açtuació municipal.

A lesreunionsde laJunta dePortaveusassistirà el/lasecretari/ade la Corporacióquan se'l
requereixi perl'alcaldeapetició d'algun delsseusmembres, exdusivamentalsefectesde
donarfe dels acords, informes o recomanaçions.

SECCIÓ CINQUENA.- CONSELL DE GOVERN O SECTORIAL
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Art. 35. - El Consell de govern o sectorial: composició i funcionament

És un òrgan potestatiu de creació, està integrat pertots els regidores i totes les regidores
que formen part de l'equip de govern municipal, que prèvia convocatòria informal de
l'alcalde o l'alcaldessa hauran d'assistiramb veu i vot amb una periodicitat setmanal, sense
perjudici de la facultat de posposar, avançar o suprimiraquellesque no siguin necessàries
pernohaver-hi temes atractaro percoincidiramb pen'ode de vacances.

Serà presidida per l'Alcalde/essa i un dels seus membres actuarà de secretari o secretària,
aixecantacta dels punts tractats i del'assistència delsseus membres.

Les sessions no seran públiques i es realitzaran en la seu de l'Ajuntament de Bellcaire
d'Empordà o de forma no presencial.

TfTOLSEGON. - REGIDORS O REGIDORES

Capítol primer.- Drets i deures dels regidors.

Art. 36.-Drets dels Regidors municipals

Són drets dels regidors municipals els que expressament es reconeixen a la legislado de
règim local i, especialment, els següents:

1. Participar, amb veu i vot, a les sessions plenàries de l'Ajuntament i, d'acord amb el que
s'estableix en aquest Reglament, a les comissions informatives, a la Comissió Espedalde
Comptes i en altres òrgans de representació de l'Ajuntament quanaixíesdetermini.
2. Rebre, amb càrrecal pressupost de l'Ajuntament, lesretribucions o indemnitzacions que
acordi el Ple de la Corporaciósegons els criterisgenerals establerts en la tegislació de règim
local, i de la consignació en els pressupostos municipals.
3. Obtenirde l'alcalde/essa i d'altres òrgans de govern de l'Ajuntamenttota la informadó
relativa alsafers municipals que sigui necessària pera l'exercici de les sevesfuncions, en els
termes que s'esmenten en aquest Reglament.
4. Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva representació.
5. Disposardelsmitjansmaterialsnecessarisperportaratermelasevatasca, enelstermes
que es determinen en aquest Reglament.
6. Impugnarels acords i les disposicions municipals en els termes establerts en la legisladó
general.
7. Rebreelsciutadansquehodesitgin,aixícomconvocar-losal'edificioalesdependèndes
municipalsqueelssiguin assignades, semprequesiguipertractarqüestionspròpiesdetseu
càrrec o de la seva representaçió, i sense perjudici deles normes d'utilització dels locals
municipals. .

Art. 37.- Deures dels regidors o de les regidores municipals
Són deures delsregidors o de les regidores municipals aquells que es determinen a les lleis
o a altres disposicions aplicables i, en especial, els següénts:
a) Assistirals plens municipals i a les reunions delsaltresòrgans municipals dels qualssiguin
membres, excepte quan hi hagi causa justa que ho impedeixi, fetque hauran de comunicar
amb l'anteladó necessària al president de la Corporacióo de la Comissió Informativa, siescau,
bé directament ò bé a través del portaveu del grup a què pertanyi.
b) Formular la dedaració dels seus bénsi activjtats privades en el corresponent registre
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d'interessos, en elstermes previstosen la legislació aplicable.
c) Respectar la confidendalitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del seu
càrrec, en els termes previstos en aquest Reglament.
d) Respectar les normes vigents quanta incompatibilitat i quanta abstendó en elstemes que
personalment els afectin.
e) Observar la cortesia deguda i respectar les normes de funcionament dels òrgans de la
Corporació.

2. L'alcalde/essapodràsancionarenelstermesestablertsenl'artidel68delaLleimunidpal
i de règim local de Catalunya, la manca d'assistència injustificadaa lessessions. En qualsevol
cas, contra la resolucióque imposi lasandó i quehaurà de sermotivada, espodran interposar
pels afectats els recursos propis dels actes administratius, i l'import sera deduït de
l'assignaçió que el regidortíngui assignada.

Capítol segon.- Dedicació i drelieçonomiçs^Js regidore mym^^^

Art. 38.- Regidors/es amb dret a retribució
1. D'acord amb el que s'estableixen l'article 166 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, tindran dret a rebre retribudó de l'Ajuntament i a ésser donats d'alta a la
Seguretat Social, l'alcalde/essa i els/les regidors/es que desenvolupin les seves
responsabilitatsmunidpalsenrègimdededicaçióexçlusivaoparcial,segonsmarcaelrègim
jurídic..
2. El ques'estableixal'apartatprecedent, nocondicionaràeldretdels/lesregidors/esode
l'alcalde/essaa rebre lesindemnitzacions, assistènciesodespesesde representació que els
puguin correspondre.

Art. 39. - Atribucions per a la determinació de les retribucions
1. El Ple de la Corporacio, a proposta de l'alcalde/essa, determinarà el nombre de
membres de la Corporació que podran exercir les seves responsabilitats en règim de
dedicadóexclusivaoparcial, elvolumtotal delsfons dedicatsa assignacionsalsregidors,
i les retribucions o indemnitzacions individualsque corresponguinen retació amb la
responsabilitat de cadascun d'ells.
2. Serà atribució de l'alcalde/essa, dintre de la seva competènda de direcció de govem de
l'Ajuntament, la designació dels regidors amb dret a rebre retribució en règim de dedicadó
exclusiva o parcial i a ésser donats d'alta a la Seguretat Social.
S. EInomenamentdequalsevolregidorperauncàrrecdededicacióexclusivaoparciathaurà
de seracceptat personalment, i serà comunicata la següentsessió ordinària que celebri el
Ple de laCorporadó. '

Art. 40.- Indemnitzacions
1. Els membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicadó
exdusiva però que tinguin responsabilitats de gestió qualificades, podran rebre
indemnitzacions, tantperdanyemergentcomperlucrecessant, enelstermesquedetermini
el Ple de la Corporadó, el qual podràfixarels nivells de dedicació que consideri necessaris.
2. Tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per despeses
ocasionades en l'exercici del càrrecj a percebre assistències, segons la normativa general i el
que estableixi el Pledela Corporació, bé per acord específic o bé ales bases d'execudó del
pressupost.

Art. 41.- Assistències
1. Els membres de la Corporació podran rebre, les quantitats que es determinin en concepte
d'assistències.Aquestconcepteretribuiràde maneraefectiyai amb la mateixa quantitat
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l'assistèncja dels regidorsa cadascuna de lessessions delsòrgans munidpals.

Art. 42.- Quantia total i pagament d'aquests conceptes
1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes esmentats en aquest
capftol no superaran els màxims quees determinin amb caractergeneral a la legisladó.
2. Lesquantitatsfixadesperalesretribudons, assistènciesiindemnitzaaonsesconsideraran
brutes, i s'hi descomptaran lesdeduccionsaplicables.

3. Les quantitats acreditadeses pagaran entermes generals una vegada al mes, sensperjudid
quel'Ajuntamentavanci quantitats ajustificar, en el cas de les indemnitzacions oaltrcs
despeses.

Capítol tercer. - Informació i participació dels reeidors al Govern municipal

SECCIÓ PRIMERA.-DRET DELS REGIDORSO DE LES REGIDORESALAINFORMACIÓ

Art. 43. - Dret general a la informació
1. Tots els regidorso les regidores munidpals tenen dret a rebre la informació necessària
per a l'exercid del seu càrrec, i a accedir als expedientsadministratius, alsantecedentsoa
altra documentació municipal.
2. Corresponentment, és obligació dels òrgans de Govern municipal, respondre d'aquest
deure davant del Ple munidpal.

Art. 44.- Documentació d'accés directe
1. Els serveis administratius munidpals o els funcionaris corresponents estan obligats a
facilitarl'accésdirectealadocumentació,senseprèviaautorització,enelssegüentscasos:
a) Quan es tracti de l'accés dels regidors o de les regidores amb responsabilitatso
delegadons a la informació pròpia de les seves responsabilitats.
b) Quan estracti de l'accés de tots els regidors o les regidores municipals a la informació i a
la documentadó pròpia delsassumptesquehagin d'éssertractats pelsòrganscol. legiats dels
quals són membres i a les resolucions o als acords efectius de tots elsòrgans municipals.
c) Quanestractidel'accésdels/lesregidors/esalainformacióoa ladocumentaciópública
de l'Ajuntament, aixícom als expedientsadministratiusrespectealsquats el/laregidor/a
pugui ser-ne part interessada d'acord arnb la legisladó administrativa.

Art. 45.- Casos de denegació de l'accés a la documentació i a la informació
1. L'alcalde/essa podrà denegarl'accés a la documentació i a la informadó en els següents
supòsits:
a) Quan el coneixemento la difusiódela informadópuguivulnerarel drefconstitucionala
l'honor, laintimitatpersonalofamiliar, i la pròpia imatge de les persones.
b) Quan estrarti de matèries referentsa la seguretatciutadana o protecciócivilja publidtet
de les quals pot esdevenirnegativa des de la perspectiva de l'alteradó de l'ordre públicp de
creació d'estats d'inquietud de la pobladó.
c) Quan estracti de matèriesafectades perla legislació general sobre secrpts ofldals, i de
limitadó d'accés a les dades protegides pel secret estadístic, o per les disposidons
reguladores delsfitxers mecanitzats que tinguin dades decaràcterpersonal.
d) Quan la informació romangui sota secretsumarial.

2. Per a denegar l'accés a la documentadó i a la informació caldrà que prèyiament
l'alcalde/essa hagi declarat la documentaciómatèria reservada.

3. Malgrat això, també en els casos esmentats l'alçalde/essa podràfacilitarla informadó
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sol. licitadaperun/aregidor/a, aconílicióqueaquestescomprometiformalmentamantenir-
nelaconfidencialitat.

TÍTOLTERCER. DE LAPARTICIPACIÓ CIUTADANA.

SECCIÓ PRIMERA. - CONTINGUTDELDRET DE PARTICIPACIÓ

Art. 46. - Contingut del dret de participació
1. La participació dels dutadans en el Govern municipal es podrà articular a través de
l'exerciddelsdretsdepetidó, proposta, intervencióoraloiniciativaciutadana, enelstermes
que s'esmenten als articlessegüents.

SECCIÓ SEGONA.- EL DRET DE PETICIÓ

Art. 47.- El dret de petició
1. Tots elsveïnsolesveïnestenendretaadreçar-seaqualsevol autoritatoòrgan municipal
per fer petidó 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 competènda 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.

SECCIÓTERCERA.- ELDRET DE PROPOSTA

Art. 48.- El dret de proposta
1. Tots elsveïnso lesveïnestenen el dretde formulara les autoritats o als organismes
municipalspropostesd'actuaciórelativesamatèriesdelacompetènciamunicipalod'interès
local. El destinatari de la proposta informarà el seu signatari delcurs queli pensa donar.
2. En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun òrgan col. legiat
municipal, elsecretari trametrà al seuautor, en el termini màxim de quinze dies, còpies de la
partcorresponentdel'actadelasessió. Aixímateix/elpresidentd'òrganscol. legiatsquehagi
detractarlaproposta, podràrequerirlapresènciadelseuautorperquèl'expliquii|adefensi.

SECCIÓ QUARTA. - EL DRETD'INICIATIVACIUTADANA

Art. 49.- Iniciativaciutadana
1. Lainiciativaciutadanaésaquellaformadeparticipacióperlaqualelsciutadanssol. lidtena
l'Ajuntamentquerealitziunadeterminadaactivitatdecompetènciaiinterèspúblicmunidpal,
perala qual cosa aporten mitjanseconòmics, béns, dretsotreball personal.

Art. 50.- Sol. licitud i tramitació
1. Qualsevolpersonaogrupdepersonesfísiquesojurídiquespodràplantejarunainiciativa.
Rebuda la inidativa a l'Ajuntament, se n'estudiarà la viabilitattècnica i pressupostària, i se
sotmetrà a la çonsideració de l'òrgan competent. Si aquest estima convenient la iniciativa,
l'aprovarà.
2. La resolucióseràdiscrÉdonaliatendràprincipalmentl'interèspúblicquepuguitenir| les
aportacions que realitzin els ciutadans.
3. Totes les inidatives plantejadesserancontestadesijustificadala seva resoludóen el
termini de quinze dies.
4. L'aprovaciód'unainiciativaciutadanapodràcomportarlaformalitzaciód'unconvenientre
l'Ajuntament i les persones o entitats peticionàries, en el qual es concretaran els
compromisos, lesobligacionsi lesresponsabilitats quecorresponenacada part, i el contingut
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precísde l'actuació.

TÍTOL QUART. - U PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS VEÏNALS

Capítol primer. La participació deles entitats veïnals.

Art. 51.- Les entitats ciutadanes i els seus drets
1. Les Associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entítats,
que tinguin per objecte la defensadelsinteressosgeneralsosectorialsdelsveïnssón
considerades entitats de panicipadó ciutadana.
2. Aquestes associacipns tindran dret a:
a) Rébre informació directa dels assumptes que són del seu interès.
b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competènda munidpal.
c) Formar part dels òrgans de participació.
d)lntervenirdavantelPledel'Ajuntamentperefectuarunaexposiciósobrealgunassumpte
del'ordredel dia.
e) Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos
generals o sectorials dels veïns.

2. L'exercicideldretreconegutenelsapartatd)de l'article47. 2, s'efectuarà de conformitat
amb les següents condicions:
a) Perintervenirdavantel Ple lesassociadonshaurand'ostentarlacondidód'interessaten
latramitacióadministrativadel'assumptedelqueestracti, perraódesertitularsd'undret,
d'un interès legítim oen el seu cas un simple interès en supòsits d'exerdci de l'acciópública.
d) La facultatd'intervenirdavantelPleperefectuarl'exposidóprevistaal'apartatd'aquest
article s'haurà de sol. licitarperescrit presentaten elRegistred'entrada de l'Ajuntament, amb
una antelació mínima de dos dies abans de la celebració de la sessió.
b) La intervenció la realitzarà únicamentel/la representant/a de l'associadó.
c) En la sessió, la intervenció del representant de l'associació s'haurà de produiramb
anterioritatalalectura, debativotaciódelapropostaindosaenl'ordredeldia, laintervendó
requerirà l'autorització de l'alcalde/ssa i no podrà superarel termini de cinc minuts
(alternativament el termini que aquest determini). Fent ús de les seves atribucions
l'alcalde/ssapodràinterromprelainteryendóencasdedesviaaódelamatèriaexposadao
alteració del desenvolupament de la sessió plenària.
d) De conformitatamb l'artide 69. 2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Basesdel
Règim Local, la intervenciónoes podrà efectuarun cops'hagi començatatractarl'assumpte
per part del Ple de la Corporació.
e) Restaran exdoses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les
següentsmatèries:a)lescorresponentsaordenancesfiscalsialtresmatèriesdenaturalesa
tributària;b)lesreguladesal'artide2delaLleireguladoradelainiaativalegislativapopular;
c) les queamb contingutidèntico equivalenthaginestatpresentadesperl'equipdegovem
o l'oposidó enel transcurs del mandat.

3. L'exercid del clret reconegut en els apartat e) de l'article 47.2, s'efectuarà de conformitat
amb les següents condiçions:

a) Per presentar una proposta davant del Ple les associacions hauran d'ostentar la condidó
d'interessaten la tramitacióadministrativa de l'assumpte del que estracti, per raó de ser
titulars d'un dret, d'un interès legítim oen el seuças un simple interes en suposits d'exerdd
de l'acció pública.

b) Les propostes seran presentades al registre general de l'Ajuntament de Bellcaire
d'Empordà i hauran de conteniruna exposició de motius i una partdispositivaque haura de
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sersotmesa a votació, aixícom el titular designat per a intervenir en el PleMunidpal.

c) La proposta presentada serà lliurada a la Secretaria General als efertes del seu estudi i
informe respecte a la seva legalitat i determinació de la competènda municipal.
Posteriormentlapropostajuntamentambl'informedeSecretariaseràelevadaal'Alcaldiaque
resoldrà sobre la seva inclusió en l'Ordre del dia del Ple. S'estableix un termini d'un mes,
comptats des de la sevaentradaenel RegistreGeneral, pera|ainclusióde lapropostaen
l'ordredel diadel Ple.

d) Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà de cinc minuts
(alternativamentelterminiqueaquestdetermini)perexposar-laverbalment, reservant-sela
facultatde l'alcalde/ssa-president/ad'interrompre lasevapresentacióencas de desviadó
manifestadelamatèriao alteracióopertorbaciódeldesenvolupamentdelPleMunicipal.A
continuaciós'obriràelcorresponenttornd'intervendonsdelsgrupsmunidpalsperpassartot
seguit a la votadó de laproposta presentada.
e) Restaran exdoses les intervencions en reladó a les propostes municipals relatives ales
següents matèries: a) les corresponents a ordenancesfiscals i altres matèries de naturalesa
tributària;b) lesreguladesal'article 2de la Llei Orgànica 3/1984 de 26 de març reguladona
de la iniciativa legislativa popular; c) lesque amb contingutidèntico equivalent hagin estat
presentades per l'equip de govern o l'oposició en el transcurs del mandat.

DISPOSICIÓ DEROGAróRIA

Queden derogadestotes les normes municipals, acords o disposicions, que çontradiguin
l'establert en el present Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

El presentReglamententrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Provínciade Girona.

Bellcaire d'Empordà, a 26 de setembre de 2022

Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà.

Cecília Barnosell i Sabrià

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i de qualsevol veíoveïna,
perun termini mínimdetrentadies, mitjançant anunci publicatenel ButlletíOficialdela
Província de Girona i en eltaulerd'anuncisde laCorporació, perquèaquests puguin examinar
l'expedient i formularles reclamacions i elssuggeriments que estimin pertinents.

TERCER. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l'Acord
d'aprovaciódefinitivatàcitade l'0rdenança, ambeltextíntegred'aquesta, espublicaràper
al seu general coneixement en el taulerd'anuncis de l'Ajuntament i en elButlletípficialdela
Provincia.
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Aixímateix, estaràa ladisposiciódelsinteressatsala seuelectrònicad'aquestAjuntament:
Adreça: http://www.bellcaire. cat/

Amés, esremetràal'Administradódel'EstatialDepartamentcorresponentdelaGeneralitat
de Catalunya, en el terminide quinze dies, la certjficació que acreditil'elevadó a definitiva
de l'aproyacióinicial.

QUART. Facultar a la Sra. Alcaldessa-Presidenta persubscriurei signartota classe de
documents relacionats ambaquest assumpte.

(ANNEXl)
REGLAMENTORGÀNIC MUNICIPALDE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

(TEXT ORIGINAL)

tlTOLPREUMINAR:QÜESTIONSGENERALS. ,

Caprtoll. - Caràcters bàsics.

Art. l. -Fonamentadójurídica i objecte del reglament

L'Ajuntament de Girona es dota del present Reglament Orgànic Municipal, en ús de les
atribucions que li reconeixen elsarticles20i 69 de laLlei 7/1985, de 2d'abril, reguladora deles
bases del règimlocal amb l'objecte següent:
a) Regularel règim organitzatiu de l'Ajuntament
b) Regular el funcionament dels òrgans municipals
c) Definirl'estatut dels membres de la Corporació
d) Instrumentarprocedimentsd'informaaó i partidpacióciutadana

Art. 2. - Interpretació del Reglament
La facultat d'interpretar aquest Reglament correspon al Ple de la Corporació que decidirà per
majoria simple. \ ;: : . ; : ;: . . :; . ;: . . : : .; . : : . :. : :. :. . ', ; : :. .-

Art. 3. - Utilització de la llengua catalana
1. D'acord amb el que estableix la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei
7/1983, del8d'abril, sobrenormalitzaciólingüística, la|lenguapròpiad'aquestAjuntamentés
el català.
2. Tota la documentació que s'elabori a l'Ajuntament, siguiinterna o externa, serà redactada en
català, senseperjudicidelatraducdóalallenguacastellanaquanladocumentacióhagidetenir
efectes en una administració o institució situada forade l'àmbit lingüístic català.
3. Es lliurarà també en català la documentació que hagi de remetre's a les administracions o
institucions situades en espais geogràfics de la mateixa comunitat de llengua.
4. Quan el particular ho sol. liciti expressament, les comunicacions i els documents s'expediran
encastellà. Enelcasqueeldocumentsiguiynatraducciódelseuoriginalcatalà,esfaràconstar
expressamentaquesta circumstància.

Capitolsegon.- Els òrgans de govern municipalSECClÓ PRIMERA.- L'ALCALDE

Art. 4. -Caràcter
1. L'alcaldeéselpresidentdelaCorporacióMunicipaliexerceixlesatribucionsicompetèndes
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contingudesen la Llei de basesdel règim local, en la Llei municipali de règim locatde Catalunya,
i en el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 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 es regeixen pels preceptes
continguts a la Llei orgànica 5/1985,del9 dejuny, reguladora del règim electoral general.

Art. 5. - Exercid de les atribudons
1. L'alcalde exercirà les seves atribucions de forma directa o perdelegadó.
2. No són delegablesaquellesatribucionsa lesqualslalegislacióderègimlocal o unaaltra
d'específica, atribueixi la condició
denodelegables.
3. L'alcaldeoregidorenquideleguipresideixelsactesoficialsdel'Ajuntament. Noobstantau<òel
seguiranprotocol. làriament
els tinents d'alcalde, i elsportaveus dels grups municipals ila resta de regidors d'acord amb la
sevarepresentació.

Art. 6. - Òrgans o membres delegats
Les atribucions de l'alcalde poden ser delegades en els següents òrgans o membres
corporatius:
a) Junta de Govern Local
b)Tinentsd'alcalde
c) Membresde laJuntadeGpvernLocal quenosiguintinentsd'alcalde
d) Regidors-delegats

Art. 7. - Ambittemporal de les delegacions
Les competèndes es consideraran delegades pertermini indefinit, dins del pen'ode del
mandat corporatiu, excepte que a l'acord de delegació s'estableixi expressament una altna
cosa, oquelatemporalitatdeladelegacióesderividelapròpianaturalesade|acompetènda
delegada.

Art. 8. - Els decrets de l'Alcaldia
1. Llevatdelesordresdedirecciódecaràctermenorjesdecisionsdel'alcaldehaurand'ésser
expressadesformalmentatravés de decrets, que s'expediran amb les signatures de l'alcalde
o, en el seu cas, dels regidors delegats i del secretari general de la corporacio i que seran
comunicats a tots aquells que tinguin un interès directe en ta decisió.
2. El secretari conservarà els decrets integrant un llibre que tindrà el caràcter de públic,
expediràlescertificacionsquelidemaninelsregidorsoqualsevolciutadàambinterèsdjrecte,
i lliurarà les notificacions que afectin els qui apareguin coma interessats.

SECCIÓ SEGONA.- EL PLE DE LACORPORACIÓ

Art. 9. - Composició i atribucions
l. EIPIedelaCorporacióestàintegratperl'alcaldeielsregidorsdel'Ajuntament,unavegada
quehaginestatdesignatsperlaJuntaElectorali haginpresformalmentpossessiódelcàrrec
davant del propi Ple.
2. El Ple de la Corporadó assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril
i la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i qualsevol altra disposició nprmativa, i pot delegaraquelles
atribucions que siguin susceptibles de serdelegades, amb l'abast i lescondicions establertes
pel propi Ple i d'acord amb les condicions que s'esmenten en aquest Reglament.
3. El règimdefundonamentdelPledelaCorporacióseràl'establertenleslleisesmentades
al puntanterior, o en una altranormativa d'aplicació vinculant, i en el present Reglament.

Art. 10. - Lloc de celebradó de les sessions plenàries
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Les sessions del Ple de la Corporació se celebraran al saló de sessions, llevat dels casos en
què, per raons extraordinàriesdegudamentjustificadesalaconvocatòriaj'alcaldeestimi
convenient celebrar-les en un altre indret.

Art. 11. - Convocatòria i ordre deldia
1. El Ple de la Corporació es reuneix a convocatòria de l'alcalde. Juntament amb la
convocatòria, estrametrà a tots els regidorsl'esborrany de l'acta de la sessió anteriori l'ondre
deldia, queseràelaborattambéperl'alcaldetenintencomptetantlespropostesprovinents
deles comissions informatives, o les dels òrgans de Govern i administratiusde l'Ajuntament,
com les provinents dels regidors, en els termes que s'esmentaran més endavant.
2. El primer punt de l'ordre del dia dels plensordinaris serà l'aprovació de l'acta de la sessió
anterior, ial final hi haurà un apartat de precs i preguntes, en el cas de les sessions
ordinàries. A continuació del punt referit a l'aprovació de l'acta, s'incorporaran, si s'escau,
dos punts més, abans dels propis de la convocatòria, destinatsa recollirper separatels
assabentats i les ratificacions de resolucionsi acordsde l'Alcaldia i, si esconsideraoportú,de
laJunta de Govern Local.
3. Si lasessiónopoguéscelebrar-sepermancadequòrum, laconvocatòriaesdiferirà24hores
iesmantindràelmateixordredel dia. .
4. Es consideraràconstituft el Ple en sessió extraordinària urgent, sense convocatòria prèvia
formal, quan en el Saló de Sessions s'hi trobin reunits latotalitat de regidorsamb l'alcalde i
elsecretariiacceptinunànimementconstituir-seenPle.Tambéseràelprimerpuntatractar
l'apreciació i ratificacio de ta pròpia urgència, d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.

Art. 12. - Periodicitat de les sessions
1. Les sessions ordinàries del Ple de la Corporadó se celebraran amb una penodidtat
trimestral sens perjudici que el propifle acordi una periodicitat inferior.
Z. EIdiail'horadelasevacelebracióesdeterminaranenl'acordplenariaprovatoridelcartipàs
municipal. Sieldiaesmentatésfestiuoestrobaentrefestius, lasessiósece|ebraràeldiaque,
a proposta de l'alcalde, acordi la Junta de portaveus.
3. En el mes d'agost no secelebraràple, llevat decasos excepcionals.

Art. 13. - Els precs i preguntes
1. S'entén per prec la formuladó d'una proposta d'actuació adreçada a algun dels òrga ns
municipals de Govern. Els precs formulats en el si del Ple podran ésserdebatuts, però no
votats. Poden formular precs tots els regidors, o els grups municipals a través del seu
:portaveu. ' : ; : :: : : . : :. : :'
2. S'entendrà perpregunta qualsevol qüestió plantejada alsòrgans de Govern en el si del Ple .
iquerequereixiresposta. Podenformularpreguntestotselsregidorsoelsgrupsmunicipals
a través del seu portaveu.
3. Les preguntes plantejades oralment en el decurs d'una sessió seran contestades
ordinàriamentpel destinatarien la mateixa sessió o en la següent, en forma oral o escrita.
4. Les preguntes plantejadesperescritseran presentadesa l'alcalde unavegada conegut
l'ordre del dia de la sessió, abans det seu començament i seran contestadesordinàriament
de forma oral en la sessióo perescrit en el termini dels deu dieshàbilssegüentsa la data de
lasessió.Corresponalregidorogrupmynicipalquehagipresentatlapregunta,optarper|a
resposta oral o escrita.
5. Tanmateix, els precs podran ésser plantejats oralment o per escrit i, seran debatuts a la
mateixa sessió enque han estat plantejats o, si escau, en la següent.

Art. 14- Publicitat de les sessions
1. Les sessions de l'Ajuntamentseran públiques, excepte enel cas queelsassumptes a tractar
afectin el dret a l'honor, la intimitatpersonal ofamiliar, o la pròpia imatge de lespersones,
enelstermesestablertsal'articlel8de|aConstitudóespanyola,enreladóamb|'article70
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de la Llei 7/1985, i 141 de la Llei 8/1987*.
2. Quanesprodueixinelssupòsitsesmentatsal'apartatanterior,l'alcalde, ainidativapnopia
oa petició de qualsevol regidor, podrà sotmetreal Plecom a qüestió prèvia,el caràctersecret
del debat i, si escau, de lavotació dels punts de l'ordre del dia de que es tracti. En cas que el
Ple ho estimi favorablement, permajoria absoluta, el tractament dels punts afectats es
traslladarà al final de la sessiój en elmomentde tractaMos, l'alcalde disposarà que el públic
abandonilasala.
3. L'alcaldetambépodràdisposarel desallotjamentdelasalailacontinuaciódelasessióa
porta tancada quan alteradons d'ordre impedeixin el normal desenvolupamentde la sessió.

Art. IS.-Aprovació dels assumptes
1. Els assumptes seran aprovats per majoria simple, excepte quan requereixin una majoria
especiald'acord. ambel ques'estableixal'article47delaLlei7/1985, ia l'articlell2dela
Llei8/1987*.
2. En cas d'empat de votsafirmatius i negatius, es produirà una segona votació, i si es manté
l'empat, la proposta serà resolta
pel vot de qualitatdel president, si no es requereix majoria especial.
3. Acabada la votació ordinària o quan el secretari hagi computat els sufragis emesos,
l'alcalde proclamarà l'acord adoptat.

Art. 16. - Explicació de vot
Uncopfetaunavotació,totselsgrupsmunicipalsitambéelsregidors,separadament, podran
ferconstaren acta l'explicaciódel sentit i les raons delseu vot.

Art. 17. - Potestats del president
L'alcalde, o el tinent d'alcalde que el substitueixj^tindra en la seva qualitatde president del
Ple dela Corporació, les següentspotestats:
a) Variarla prelació de tractamentdels punts de l'ordredel dia afi de ferpossible la presènda
del màxim nombre de regidors en el debat i la votació dels punts més rellevants, o per
qualsevol altre motiujustificat, d'ordre o d'estímul de laparticipació ciutadana.
b) Requeriro autoritzar la intervenció de personal de la Corporació o d'altres experts
assimilables, pertal d'aclarirextremstècnicsoproporcionar-ne una majorinformació.
c) Cridar a l'ordre els regidors o retirar-los l'ús de la paraula quan s'excedeixin en el temps
atorgat, conforme a l'artide 24-8d'aquest Reglament, es desvrfn notòriament de la qüestió
endebat, oaboquinexpressionsinjuriosesocalumniosesenrelacióapersonesoinstitudons.
Aixímateixl'alcaldepodràferabandonarlasalaalsregidorsque,malgrathaverestatcridats
a l'ordre, persisteixin en la seva artitud.
d) Cridar a l'ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud
n'impedejxiel normaldesenvolupament. En aquest cas, la sessió podrà continuara porta
tancada.
d) 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 circumstàndes expressades, el mateix dia, o bé sera convocadaper
celebrar-se de nou en el termini de tres dies.
f) Aquesta convpcatòria podra ser verbal, si es troben presents tots els membres de la
Corporacióo si els respectius portaveusassumeixen l'obligació de convocar als absents del
seugryp.

Art. 18. - Les sessions extraordinàries del Ple
1. L'alcalde podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa pròpia o a petiaó
d'una quarta part, almenys, dels regidors.
2,. En el cas queel nombrede regidorsesmentatsal puntanteriorduguinaterme la petia'ó
d'una sessió extraordinària del Plede la Çorporadó, l'alcalde haura de convocarlasessió dins
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delsdeudiessegüentsala sol. licitudjlacelebracios'hade produirdinsdelmessegüenta
ladataenquèvasersol. lidtada, incloental'ordredeldiaelspuntsdemanats, sensperjudid
que se n'hi afegeixin d'altres. El temaobjectedela sessióextraordinàriaserà, en qualsevol
cas, elprimerpuntdel'ordredeldia.
3. La sol. licitud de celebració d'un Ple extraordinari haurà de fer-se per escrit a l'Alcaldia,
l'hauran de signarels regidors que la sol. licitin i especificarclaramentels puntsde l'ordne del
dia el tractament dels quals es demana. Tanmateix, s'hi adjuntarà la documentadó adient
per informar els membres del Ple sobre els punts sol. licitats i, si escau, les mocionsen els
termes esmentats perales sessions ordinàries.
4. A1essessionsextraordinàriesdetPlemupicipalnoesfaranprecsipreguntes, nis'admetran
propostes de resolució ni modons d'urgènda.

SECCIÓTERCERA.-UJUNTADEGOVERNLOCAL

Art. 19. - Designació
1. Ésatribuciode l'alcalde tant la determinació del nombre de membres de laJunta de Govem,
com et nomenament dels seuscomponents. Aquestes decisions les prendrà l'alcalde
mitjançant decret, que serà comunicat en el següent Ple ordinari.
2. El nombre de membres de laJunta de Govern Local no podrà sersuperiora un terç del
nombre total de regidors de dret del'Ajuntament, sense teniren compte les frgccions. A
aquest nombre màxim de membres, s'hi afegirà t'alcatde. Elstinentsd'alcalde nomenats per
l'alcalde, s'indouen dins el nombre de components de laJunta de Govern.
3. El càrrecde membrede laJunta de Govern Local ésvoluntari. Pertant, elsnomenats poden
no acceptarel càrrec i renunciar-hi en qualsevol moment.
4. S'entendrà que hi ha acceptaciótàcita del nomenamentsempreque no hi hagi renúnda
expressa comunicada a l'alcalde,
en el termini dels tres dies següents a la notificadó del nomenament.
5. L'alcalde podràdestituiri nomenar. membresdelaJunta 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 laJunta de GovernLocal tindran efecte
des del dia següent d'haver estat comunicatsa t'interessat. Aixímateix, hauran d'ésser
comunicatstanta lapròpiaJuntadeGovernLocal comal Pleenlaprimerasessióordinària.
6. Prèviainvitacióperpartdel'alcalde, elsportaveusdecadagrupmunicipalpodranassistir
amb veu però sense vot a les sessions de la Junta de Govern Local.

An. 20. - Periodicitat i lloc de les sessions
1. Les sessions de laJunta de Govern Local se celebraran ordinàriament un copal mes, prèvia
convocatòria de t'alcalde i eldia i l'hora de la seva celebració es determinaran en l'acord
plenari aprovatori del cartipàs municipal, sens perjudici de que escanviïla periodictata una
freqüèncjainferiorEnelcasqueeldiacorresponentsiguifestiuJasessiósecelebraràsegons
prevegi la convocatòria.
2. Les sessions se celebraran, cpm a regla general, a la sala habilitada a aquest efecte en
l'edifid consistorial.
3. L'alcalde podrà variar les anteriorscircumstàndes de periodicitat i horari de les sessions
ordinàriespercausesjustificades, aixícomdeixardeconvocarlessessionsdurantelsperícides
devacances. Amés, podràconvpcarlessessionsextraordinàriesque cregui necessàries.

SECCIÓ QUARTA.- ELS TINENT5 D'ALCALDE 1 ELS REGIDORS DELEGATS '

Art. 21. - Concepte i atribucions generals .
1. Els tinentsd'alcaldesónòrgans unipersonals d'inexcusable existència en l'Ajuntament.
2. És funció dels tinents d'alcalde substituir l'alcalde per ordre de nomenament, en cas de
vacant, absència, o malaltia, assumirlatotalitatde lessevesatribucions i prerrogatives, i ser,
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alhora, responsables dels actes de govern dictats durantla substitudó.
3. Igualment li correspondrà exercirtransitòriament la presidència de la Corporacióo la seva
representadó, quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presènda personal de l'alcalde, a
l'hora, a sessions o actes concrets.
4. El que es disposa anteriorment serà senseperjudid de les atribucionsgenèriqueso
espeçífiques que els pugui delegar
l'alcalde.
5. Ésfundódelsregidorsdelegatsgestionariproposarlesdecisionscorresponentsal'àmbit
de la delegació. Els regidors delegats podran rebre latotalitat de potestats quecorresponen a
l'alcaldeenunamatèriadeterminada,enbasealcontingutdeladelegadórebuda.

Art. 22. - Nomenament i cessament dels tinents d'alcalde
1. L'alcalde nomenarà entre els membres de la Junta de Govern Local, els tinents d'alcalde
que cregui convenients, sense superarel nombre d'integrants de laJunta de Govern Local, i
determinarà l'ordrea l'efectede la prelacióen laseva substitució. El nomenamentdetinents
d'alcalde haurà d'éssercomunicatal Ple de laCorporacióenlaprimerasessióordinària,
perquè se'n tingui coneixement.
2. El nomenamentd'unregidorcom a tinentd'alcalderequerirà, peréssereficaç, queell
l'accepti. El nomenament es considerarà acceptat tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils comptats des de la notificació del nomenament, el regidprno presenta davant de
l'Alcaldia la seva renúncia expressa.
3. Esperdlacondidódetinentd'alcaldeperrenúnciaexpressa,percessamentdisposatper
l'Alcaldiaoperpèrduade lacondicióderegidorode membredelaJuntadeGovernLocal.
Els dos primers motius de cessament hauran de formular-se perescrit.

Art. 23. - Atribució i revocació de les competències delegades
Es perd la condició de regidor delegat i, conseqüentment, l'eficàcia de la delegadó, pels
següentsmotius:perrenúnciaexpressa,perrevocamentdisposatperl'Alcalde, operpèrdua
de la condició de regidor o de membre de la Junta de Govern Local, en els casos de les
delegadonsgenèriques. Les dues primeres causesdecessament de la delegació haurande
formular-se perescrit, '

Art. 24. - La responsabititat dels Regidors delegats
1. Ets regidors delegats respondran políticament perells, i solidàriamentamb l'alcalde, de
l'exercid de lesfacultats delegades,davant del Ple de la Corporació.
2. Els regidorsdelegatshaurandecomparèixeridonarcomptede lasevagestióquanelsho
requereixi el Plede laCorporacióola Comissiólnformativa corresponent.

Art. 25. - Àmbit d'aplicadó de l'exercid de les delegacions
Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicables a l'exercici de les
competèndes delegades pels òrgans de
governmunicipal, semprequeenl'acordolaresoludódedelegaclónos'esmentincondidons
específiques.

Capftol tercer. -Els òrganscomplementaris

SECCIÓ PRIMERA;- LES COMISSIONS INFORMATIVES

Art. 26. - Número i denominació
l. Es constituirancomissionsinformativesdecaràcterestableintegradespermembresdela
Corporació. El nombred'integrantsjadenominacióil'àmbitmateriald'aquestescomissions
l'hauràde decidirel Ple, i haurà de procurar que coincideixin amb lesàreesdegestióen què
s'estructura l'acció municipal ilagestió administrativa.
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2. La determinació de les comissions informatives haurà de produir-se, a proposta de
l'Alcaldia, dins dels 30 dies següents alaconstitució de la Corporació Munidpal després de la
renovacióelectoral. Hauran de constituir-sei començara funcionarambanterioritata la
celebracióde laprimerasessióplenàriaqueesconvoqui. .
3. Lescomissionsinformativesesconstitueixenperatotel mandatcorporatiu, sibéelPle,
a proposta del'Alcaldia, podrà
acordar modificar-les, suprimir-les i crear-ne de noves, o l'alterar-ne el contingut.
4. També peracord plenari podran constituir-secomissions informativesespecials pera un
assumpte concret o per emetre un dictamen determinat. Aquestes comissions tindran
caràcter temporal i es dissoldran tan punt hagin complert la finalitat pera la qual van ser
creades.
5. Podran sol. licitar la constitució de cpmissions especials pera l'estudi i debat de qualsevol
tema municipal, un númerode regidors que siguin, com a mínim, la quarta part dels que
integrenla Corporació, corresponent al Ple ladedsió de la constitució per majoria simple.

Art. 27. - Funcions de les comissions informatives
Esfunciódelescomisslonsinformatives,l'informe, l'estudiolaconsuitadetotselsassumptes
referentsa les matèries indosesen l'àmbitde coneixement decada comissióque hagin deser
sotmesos al Ple de la Corporació oa laJuntade Govern Local.

SECCIÓ SEGONA.- U COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Art. 28. - Constitució, composició i funcions
1. LaComissióEspecialdeComptesseràd'existènciaobligatòriaiesconstituiràperacorddel
Ple de la Corporació, en la sessió o sessions dedicades a l'organització municipal, un eop
produïda la renovació corporativa. Igualment peracord plenari podrà decidir-sequeactuïn
com a integrants de la Comissió Especial de Comptesi en sessionsespecífiques pera aquestes
fundons, els membresque integren|aComissiólnformativa establequeconeguielstemes
referits a economia ihisenda.
2. La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la Corporació. Elnombre de membres serà proporcional a la representativitat
del grup a l'Ajuntament.
3. Correspon a la Comissió Espedal de Comptes l'examen, estudi i informe del Compte
General amb l'abast i contingutexpressatsen els articles 189 i 190 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals*.

SECCIÓTERCERA.-ELSGRUPSMUNICIPALS

Art. 29. - Concepte i composició del grup municipal
l. Elsgrupsmunicipalssónentítatsqueagrupenelsregidorsd'unamateixatendèndapolítica
a l'efecte de cohesionar la sevaactuació municipal.
2. Inidalment, formen part d'un grup municipal els regidors electes per una mateixa llista
electoral, sensperjudicideldretdelsregidorsadonar-sedebaixadelrespectiugrup,passant
a un altre. En cap cas un regidor podrà formar part de dos grups alhora.
3. En tot cas, les baixes que es puguin produiren un grup municipal no seran efectives fins
que no hagin estatcomunicades
al respeçtiu portaveu i a l'Alcaldia, que en donarà compte al Ple municipal.
4. Els regidors que no quedin integrats en un grup quedaran automàticament incorporats al
grup mixt. La participació d'aquestgrup en les activitats de l'Ajuntament, és anàloga a la dels
altresgrups.

SECCIÓ QUARTA.-PORTAVEUS DELSGRUPS MUNICIPALSI LAJUNTADE PORTAVEUS
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Art. 30. - Els portaveus delsgrups municipals
1. Ésfunciódelsportaveusdelsgrupsmunicipalsrepresentarelseugrupalsactesoficials,en
les qüestions d'ordre i de funcionament del Ple munidpal, aixícom expressar la posidó ofia'al
del grup en els assumptes sotmesosal Ple, sens perjudidquedelegui la paraula lliurement en
altres membres del grup, o que delegui les sevesfundons en cas d'absència.
2. El nomenament i el cessament del portaveu serà decidit pel propi grup municipal, per
majoriasimple.
3. Se sobreenténque elsescrits detotordre presentatspel portaveud'un grup municipal, els
subscriuen tots ets membres que l'integren.
4. Els portaveus rebran comunicació immediata de tots els actes oficials que convoqui
l'ajuntament o aquells en els quals es
convidi a la Corporació.

Art. 31. - Composició i atribucions de 1a Junta de Portaveus
1. La Junta de Portaveusés l'òrgan munidpal constituït, sotala presidènda de l'alcalde, per
tots els portaveus dels grups municipals.
2. Es funció de la Junta de Portaveus assessorar l'alcalde en les qüestions d'ordre del Ple
municipal i, en espedal emetre la seva opinió quanta la celebracióde sessionsplenàriesfora
de la Casa de la Vila, presentar mocions al Ple, tractar i rebre informadó sobre el
desenvolupament dels projectes i propostes d'interès general pera la ciutat i sobre la
programaciógeneral del'actuació municipal.

A les reunions de la Junta de Portaveus assistirà el secretari de la Corporadó quan se'l
requereixi per l'alcalde a petició d'algun dels seus membres, exclusivament als efectes de
donarfe dels acords, informes o recomanadons.

TÍTOLTERCER.-

Capítol primer. - Drets i deures dels regidorsArt. 32. - Drets dels Regidors municipals
l. Són drets dels regidors municipals els que expressament es reconeixen a la legisladó de

règim loçal i, especialment, els següents:
2. Participar, amb veui vot, a les sessionsplenàriesde l'Ajuntamenti, d'acord amb el que

s'estableix en aquest Reglament, a les comissions informatives, a la Comissió Espedalde
Comptes i en altres òrgans de representaciódel'Ajuntament quanaixíesdetermini.

3. Rebre, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament, les retribudons o indemnitzacions que
acordi el Ple dela Corporaciósegonsels criterisgenerals establerts en la legisladó de règim
local, i de la consignació en els pressupostos municipals.

4. Obtenirdel'alcaldeid'altresòrgansdegoverndel'Ajuntamenttotalainformadórelativaals
afers munidpalsque siguinecessària pera l'exercici de lessevesfuncions, en elstermesque
s'esmenten en aquest Reglament.

5. Rebre els honors, les distindons i el tractament propis de la seva representadó.
6. Disposardelsmitjansmaterialsnecessarisperportaratermelasevatasca,enelstermesque

es determinen en aquest Reglament.
7. Impugnarelsacords i les disposicions municipals en els termes establerts enla legisladó

general.
8. Rebre els ciutadans que ho desitgin, aixícom convocar-los a l'edifici o a les dependèndes

municipalsqueelssiguinassignades, semprequesiguipertractarqüestionspròpiesdelseu
càrrec o de la seva representació, i sense perjudici de les normes d'utilització dels locals
municipals.

Art. 33. - Deures dels regidors municipals
Són deures dels regidors municipals aquells que es determinen a leslleis o a
disposicions aplicables i, en especial, els següents:
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Art. 37. - Assistències
1. Els membres de la Corporadó podran rebre, enels termes de l'artide 77-2 d'aquest
Reglament, les quantitats que es determinin en concepte d'assistències. Aquest concepte
retribuirà de manera efectiva i amb la mateixa quantitat l'assistència dels regidors a
cadascuna deles sessions dels òrgans municipals.

Art. 38. - Quantia total i pagament d'aquests conceptes
1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes esmentats en aquest
capítol no superaran els màxims quees determinin amb caràctergeneral a la legisladó.

2. Les quantitatsfixades pera les retribucions, assistènciesi indemnitzacions es consideraran
brutes, i s'hi descomptaran les
deduccionsaRliçables.

Les quantitatsacreditades es pagaran en termesgeneralsuna vegada al mes, sens perjudid que
l'Ajuntamentavanciquantitatsajustificar, enelcasdelesindemnitzacionsoaltresdespeses.

Capítol quart. - Informadó i participació dels regidors al Govern municipal

SECCIÓ PRIMERA.-DRETDELS REGIDORSALAINFORMACIÓ

Art. 39. - Dretgeneral a la informació
1. Tots els regidors municipals tenen dret a rebre la informació necessària pera l'exerdd
del seu càrrec, i a accediralsexpedientsadministratius,alsantecedentsoaaltra
documentació municipal.
2. Corresponentment, és obligaciódels òrgans de Govern municipal, respondre d'aquest
deuredavantdelPlemunicipal.

Art. 40. - Documentació d'accés directe
1. Els serveis administratius municipals o els funcionaris corresponents estan obligats a
facilitarl'accésdirecte a ladocumentació, sense prèvia autorització, en els següents casos:
a) Quan estracti de l'accésdelsregidorsambresponsabiiitatsodelegacionsalainformadó
pròpia de les seves responsabilitats.
b) Quan estracti de l'accés detotsels regidorsmunicipalsa la informació i a ladocumentadó
pròpia dels assumptes quehagin d'ésser tractats pels òrgans col. legiats dels quals són
membres i a les resolucions o als acords efectius de tots elsòrgans municipals.
c) Quan estracti de l'accés dèlsregidorsa la informacióoa la documentaciópúblicade
l'Ajuntament, aixícomalsexpedientsadministratiusrespectealsqualselregidorpuguiser-
ne part interessadad'acord ambla legislació administrativa.

Art. 41. - Casos de denegació de l'accés a la documentació i a la informació
1. L'alcaldepodràdenegarl'accésaladoçumentaciói a la informacióen els següents
supòsits:

a) Quan el coneixementola difusiódela informaciópuguivulnerarel dretconstitudonala
l'honor, laintimitatpersonalofamiliar, i la pròpia imatge de les persones.

b) Quanestractidematèriesreferentsalaseguretatciutadanaoproteccióciviljapublicitatde
lesquals pot esdevenirnegativa des de la perspectiva del'alteració del'ordre público de
creació d'estats d'inquietud de la població.

c) Quan es tracti de matèriesafectadesper la legisladógeneral sobre secrets oficials, i de
limitació d'accés a les dades protegides pel secret estadístic, o per les disposidons
reguladores dels fitxers mecanitzats que tinguin dades de caràcter personal.

d) Quan la informació romangui sotasecretsumarial.

36



tíawwan
ACTA PLE

Codi Seaur de Verificadó: d51346ed-155c-41e7-bb9a-386451e7141b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170182 2022 20312160
Data d.lmpressló: 25/01/2023 11:31716
Pàgina 37 de 40

ÒRGtíW
SECRETARIA GENERAL 1 INTERVENCIÓ

EWBIBIT
X2022000271

e.wwrumsB

1.-JORDI QUINTANA COSTA (SIG) (Secretari - Interventor), 30/12/2022 11:55
2. - CECILIA BARNOSELL SABRIA (SIG) (Alcaldessa), 09/01/2023 16:15

ss

»i

II
it

.s'01
w

|B>

111
18

lïl

AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D.EMPORDA

M, tomtes tf&npdriet nuin. l
Tel. 9ï2?88lOS
17M1 BeBcaire dtmpMda (6irona)
flI»tKB«rtebelU»xtt

Per a denegar l'accés a la documentació i a la informació caldrà que prèviament l'alcalde
hagi dedarat la documentadómatèria resen/ada, d'acordamballòque preveu l'article89-3
d'aquest Reglament.
Malgrataixò, tambéenelscasosesmentatsl'alcaldepodràfadli1arlainformaciósol. lid1ada
per un regidor, a condició que aquest es comprometi formalment a mantenir-ne la
confidendalitat.

Títol tercer. De la participació ciutadana

SECCIÓPRIMERA.-CONTINGUTDELDRETDEPARTICIPACIÓ

Art. 42. - Contingut del dret de participació
1. La participadó dels ciutadans en el Govern municipal es podrà articular a través de
l'exerctddelsdretsdepetició, proposta, intervencióoraloinidativaciutadana, enelstermes
que s'esmenten alsartides següents.

SECCIÓ SEGONA. - EL DRET DE PFTICIÓ

Art. 43. - El dret de petidó
1. Totselsciutadanstenendreta adreçar-sea qualsevolautoritatoòrgan municipal perfer
peticiótantd'aclarimentscom d'actuacions municipals. La petició escursarà 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 competènda d'altres òrgans o
administradons, elseu destinatari l'adreçarà a qui correspongui, i donarà referènda d'aquest
extrem al peticionari, en el mateix termini expressat al punt anterior.

SECCIÓ TERCERA. - ELDRFT DE PROPOSTA

Art. 44. - El dret de proposta
1. Totselsciutadanstenenel dretdeformulara lesautoritatsoalsorganismesmunicipals
propostes d'àctuació relatives a matèries de la competència munidpal o d'interès local. B
destinatari de la proposta informarà el seu signatari del curs queli pensa donar,
2. En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun òrgan col. legat
municipal, elsecretari trametrà al seuautor, en el termini màxim de quinze dies, còpies de la
partcorresponentdel'actadelasessió.Aixímateix, elpresidentd'òrganscol.légiatsqueha®
detractarlaproposta, podràrequerirlapresènaadelseuautorperquèl'expliquiiladefensi.

SECCIÓ QUARTA. - EL DRET D'INICIATIVA CIUTADANA

Art. 45. - Iniciativa dutadana
1. Lainiciativaciutadanaésaquellaformadeparticipadóperlaqualelsciutadanssol. lidten

. a l'Ajuntament que realitzi una determinada activitat de competència i interès públic
municipal, per a la qual cosa aporten mitjans econòmiçs, béns, dretso treball personal.

Art. 46.- Sol. licitud i tramitació
1. Qualsevolpersonaogrupdepersonesfísiquesojurídiquespodràplantejarunainiciativa.
Rebuda la iniciativa a l'Ajuntament, se n'estudiarà la viabilitattècnica i pressupostària, i se
sotmetrà a la consideració de l'òrgan competent. Siaquest estima convenient la inidativa,
l'aprovarà.
2. La resolucióseràdiscrecionaliatendràprincipalmentl'interèspúblicquepuguitenirl les
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aportacions que realitzinelsciutadans.
3. Totes les iniciatives plantejades seran contestades i justificada la seva resolució en el
termini de quinze dies.
4. L'aprovaciód'unainiciativadutadanapodràcomportarlaformalitzaciód'unconvenientre
l'Ajuntament i les persones o entitats petidonàries, en el qual es concretaran els
compromisos, lesobligadonsi les responsabilitats quecorresponenacada part, i el contingut
precís de l'actuació.

Capítol quart. - La participació de les entitats ciutadanes

SECCIÓ PRIMERA. - LAPARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES

Art. 47. - Les entitats ciutadanes i els seus drets
1. Les Associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats,
que tinguin per objecte ladefensadelsinteressosgeneralsosectorialsdelsveïnssón
considerades entitats de participació ciutadana.
2. Aquestes associacions tindran dret a:
a) Rébre informació directa 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)lntervenirdavantelPledel'Ajuntamentperefectuarunaexposiciósobrealgunassumpte
de l'ordre del dia, d'acordamb les condicions que s'indiquen a l'apartat 3 d'aquest article.
d) Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos

generals o sectorials dels veïnsd'acord amb les condicions ques'indiquen a l'apartat 4
d'aquestartide.

L'exercici del dret reconegut en els apartat d), s'efectuarà de conformitat amb les següents
condicions:
a) Per intervenir davant el Ple les associacions hauran d'ostentar la condidó d'interessat en
latramitacióadministrativadel'assumptedelqueestracti,perraódesertitularsd'undret,
d'un interèslegítim oen el seucas un simple interès en supòsitsd'exercici de l'acdópública.
to) Lafacultatd'intervenirdavantelPleperefectuarl'exposicióprevistaal'apartatd'aquest
article s'haurà de sol. licitarperescrit presentat en el Registred'entrada de l'Ajuntament, amb
una antelació mínima de dos dies abans de la celebració de la sessió.
c) La intervenció la realitzarà únjcament el representant del'associació.

d) En la sessió, la intervenció del representant de l'associació s'haurà de produir amb
anterioritata la lectura, debat i votacióde la proposta inclosa en l'ordredel dia, la intervendó
requerirà l'autorització de l'alcalde i no podrà superar el termini de cinc minuts
(alternativamentelterminiqueaquestdetermini). Fentúsdelessevesatribucionsl'alcalde
podràinterromprelaintervenaóencasdedesviaciódelamatèriaexposadaoalteraciódel
desenvolupament de la sessió plenària.
e) De conformitatamb l'article 69. 2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, la intervendóno es podrà efectuaruncop s'hagi començatatractarl'assumpte
per part del Ple de la Corporació.
f) Restaran exdoses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les
següents matèries: a) les corresponents a ordenancesfiscals i altres matèries de naturalesa
tributària; b) les regulades a l'artide2de la Llei reguladora de la inidativa legislativa popular,
aixícom lesdeterminadesal'article6delaLlei4/2012, del7 demarç, deConsultesPopulars
perVia de Referèndum; c) les queamb contingut idèntico equivalent hagin estat presentades
per l'equip de govern o l'oposició en el transcurs del mandat.

4. L'exercicideldretreconegutenelsapartate), s'efectuaràdeconformitatamblessegüents
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condicions:
a) Per presentar una proposta davant del Ple les associacions hauran d'ostentarla condidó
d'interessat en la tramitacióadministrativa de l'assumpte del que es trarti, per raó de ser
titularsd'undret, d'uninterèslegítimoene|seucasunsimpleinterèsensupòsitsd'exerdd
de l'acció pública.
b)Lespropostesseranpresentadesalregistregeneraldel'AjuntamentdeGironaihaurande
contenir una exposició demotius i una part dispositiva que haurà de sersotmesa avotadó,
aixícomel titulardesignatpera interveniren el PleMunicipal.
c) La proposta presentada serà lliurada a la Secretaria General als efectes del seu estudi i
informe respecte a la seva legalitat i determinació de la competència municipal.
Posteriorment lapropostajuntamentamb 1'informedeSecretariaseràelevada 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
t'ordre del dia del Ple.
d) Durant lacelebració del Ple, el defensorde la proposta disposarà de cinc minuts
(alternativamentelterminiqueaquestdetermini)perexposar-laverbalment, reservant-sela
facultat de l'alcalde-president d'interrompre la seva presentadó en cas de desviadó
manifesta de la matèria o alteradó o pertorbació del desenvolupamentdel Ple Municipal.A
continuaciós'obriràelcorresponenttornd'intervencionsdelsgrupsmunicipalsperpassartot
seguit a la votadó de laproposta presentada.
e) restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les
següents matèries: a) les corresponentsa ordenancesfiscals 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 idèntico equivalent hagin estat
presentades perl'equip de govern o l'oposició en el transcurs del mandat.

El senyorregidorJordi AntúnezCallisexposa que com a membre de l'oposició, és important
parlard'aqueststemes, compodenserlamodificaciódelreglamentorgànicmunicipal, jaque
és un textjurídiccomplex i hi ha una mínim de 30 pàgines, que cal una bona lectura. Seria bo
com a pobleque tantel governcom l'oposicióespoguessintrobari debatre elsdiveRsos
puntsdelsplens. Peraquestsmotiuscomentatsvotaràencontra.

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià manifesta queles portes de l'Ajuntamentsempre estan
obertes, pertantsap perfectament que ens pottrobara l'Ajuntament, que es reuneixen el
dilluns a la tarda i que pot venira comentar qualsevol cosa. També li exposa que ara s'està
treballantambelspressupostsmunicipalsdel'any2023iesperapoder-loscomen1arambels
membres del'oposidó properament.

Aprovat per 5 vots a favor (Cecilia Barnosell Sabria, Josep Molinas Nadal, David Font Saballs,
Jordi Danés Brunsò, Catalina Font Roura) i 1 vot en contra (Jordi Antúnez Callis)
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6.0.- ASSUMPTES URGENTS

No n'hi ha.

7.0. - PRECS 1 PREGUNTES

No n'hi ha.

L'Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, coma secretari/ària, estencaquesta acta.

. DOCUMENTSIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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