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PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENARI MUNICIPAL
1. Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, es celebraran el darrer dijous de cada dos mesos imparells,
a les 8 del vespre, els mesos de gener, març, maig, setembre i novembre i
a les 9 del vespre el mes de juliol. En cas que algun dia en què s’hagi
de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous
hàbil, a la mateixa hora.

COMISSIÓ INFORMATIVA ÚNICA
1. S’ha pres l’acord de CREAR la Comissió Informativa de denominació
“COMISSIÓ ÚNICA”, que tindrà per objecte l’anàlisi, estudi i
deliberació de totes les matèries i temes que siguin sotmesos a
consideració del plenari municipal, sens perjudici que es creïn d’altres
comissions informatives, d’acord amb el vigent marc legal.
2. La COMISSIÓ ÚNICA tindrà la composició de tots els regidors de la
Corporació

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
1. S’ha pres l’acord de CREAR la Comissió Especial de Comptes que

tindrà per objecte les matèries que preveu la vigent legislació
reguladora de la comptabilitat de les Entitats Locals.
2. DETERMINAR la composició de la comissió especial de comptes, que

estarà integrada pels membres següents:
• President: L’alcalde o regidor/a en qui delegui.
• Vocals: Un representant de cada grup polític amb representació al plenari
municipal :
- ERC: Anna MASSOT i FONT
- CUP: Jaume PLANELLA i RIBERA
- SOMEC: Elena IGLESIAS i CANET
- PSC-CP: Jaume MORET i PUJOL
- CIUTADANS: Fernando FERNÁNDEZ i CUENDA
- JUNTS: Vicenç COMAS VICENS
- COALICIÓ UP: Jordi GARCIA VALERO
- Secretari: Sra. Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària de la corporació
o funcionari en qui delegui.
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JUNTA DE PORTAVEUS
1. S’ha pres l’acord de CREAR la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat
complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no
resolutiu.
2. DETERMINAR que la Junta de Portaveus estigui integrada pels següents
membres:
- Presidència: L’alcalde, del Grup municipal de ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM), senyor Salvi GÜELL i BOHIGAS
Components: Els portaveus de cada grup polític municipal, designats en el
document de constitució del grup, i que són els següents:
- Grup municipal de CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, ALTENATIVA
MUNICIPALISTA (CUP), senyor Joan BASÍ i SANZ
- Grup municipal de SOM EMPURIABRAVA I CASTELLÓ (SOMEC), senyor
Agustí AYATS i DABAU
- Grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), senyor Jaume MORET PUJOL
- Grup municipal de CIUTADANS- PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s),
senyor Fernando FERNÁNDEZ CUENDA
- Grup municipal de JUNTS PER CASTELLÓ I EMPURIABRAVA (JUNTS),
senyor Vicenç COMAS VICENS
- Grup municipal de COALICIÓ UDEM-PLATAFORMA (COALICIÓ UP),
senyor Jordi GARCIA VALERO
3. DETERMINAR que la Junta de Portaveus tingui les atribucions següents:
a) L’assessorament a l’alcalde en qüestions relatives a la formació de l’ordre
del dia de les sessions plenàries i al seu desenvolupament.
b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la
corporació.
c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde decideixi sotmetre
a la seva consideració.
4. La Junta de Portaveus es reunirà prèvia convocatòria efectuada per
l’Alcalde de la Corporació.
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
L’alcalde ha donat compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics
municipals, així com dels seus integrants i portaveus:
- Grup polític municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM), integrat pel Sr. Salvi Güell Bohigas, la Sra. Anna Massot Font, el Sr. Josep
Mª Canet Brossa, la Sra. Mª Elena Solana Cazorla, la Sra. Esther Piris Casas, el Sr.
David Garre Pelegrina i la Sra. Encarnació Hugas de Batlle. Actuarà com a portaveu
el Sr. Salvi Güell Bohigas i com a portaveu suplent la Sra. Anna Massot Font
- Grup polític municipal de Candidatura d’unitat Popular, alternativa municipalista (CUP),
integrat pel Sr. Joan Basí Sanz i el Sr. Jaume Planella Ribera. Actuarà com a portaveu
el Sr. Joan Basí Sanz i com a portaveu suplent el Sr. Jaume Planella Ribera
- Grup polític municipal de Som Empuriabrava i Castelló (SOMEC), integrat pel Sr.
Agustí Ayats Dabau i la Sra. Elena Iglesias Canet. Actuarà com a portaveu el Sr.
Agustí Ayats Dabau i com a portaveu suplent la Sra. Elena Iglesias Canet.
- Grup polític municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés
(PSC-CP), integrat pel Sr. Jaume Moret Pujol i el Sr. Antonio Martín Teniente. Actuarà
com a portaveu el Sr. Jaume Moret Pujol i com a portaveu suplent el Sr. Antonio Martín
Teniente
- Grup polític municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadania (C’s), integrat pel Sr.
Fernando Fernández Cuenda i la Sra. Marina Guillén Campos. Actuarà com a ortaveu
el Sr. Fernando Fernández Cuenda i com a portaveu suplent la Sra. Marina Guillén
Campos
- Grup polític municipal de Junts per Castelló i Empuriabrava (Junts), integrat pel Sr.
Vicenç Comas Vicens. Actuarà com a portaveu el Sr. Vicenç Comas Vicens
- Grup polític municipal de Coalició UDEM-Plataforma (coalició UP), integrat pel Sr. Jordi
García Valero. Actuarà com a portaveu el Sr. Jordi García Valero
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NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.
Els Tinents d’Alcalde han estat nomenats per Resolució d’Alcaldia número
569/2019, de la qual se n’ha donat compte al Ple:
NOMENAR TINENTS D’ALCALDE als regidors/es següents:
• Anna MASSOT i FONT, Primera Tinent d’Alcalde
• Joan BASÍ i SANZ, Segon Tinent d’Alcalde
• Josep Maria CANET i BROSSA, Tercer Tinent d’Alcalde
• M. Elena SOLANA i CAZORLA, Quarta Tinent d’Alcalde
• Esther PIRIS i CASAS, Cinquena Tinent d’Alcalde
Als Tinents d’Alcalde, els correspondrà substituir a l’Alcalde en la totalitat de les
seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o
impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’ha donat compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia número 577/2019, del
dia 2 de juliol de 2019, relativa a la composició i funcions de la Junta de
Govern Local

1. La Junta de Govern Local, estarà integrada per l’ALCALDE i un nombre de
regidors no superior al terç del número legal dels mateixos i que a continuació
s’indiquen:
• Anna MASSOT i FONT, Primera Tinent d’Alcalde
• Joan BASÍ i SANZ, Segon Tinent d’Alcalde
• Josep Maria CANET i BROSSA, Tercer Tinent d’Alcalde
• M. Elena SOLANA i CAZORLA, Quarta Tinent d’Alcalde
• Esther PIRIS i CASAS, Cinquena Tinent d’Alcalde
2. La Junta de Govern Local, tindrà assignades les següents ATRIBUCIONS:
a) L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l’Alcalde o qualsevol òrgan municipal li delegui o li atribueixin
les Lleis. Mitjançant el present decret, i sens perjudici de les delegacions que puguin
efectuar-se en el futur, l’alcalde delega en la Junta de Govern Local, l’exercici de les
següents atribucions:
GESTIÓ ECONÒMICA - FINANCERA
- El desenvolupament de la gestió econòmica i aprovació de la despesa d’acord
amb les Bases d’execució del Pressupost aprovat.
- Aprovació dels padrons fiscals o matrícules de contribuents, amb indicació
dels períodes de recaptació voluntària.
- Aprovació d’altes de padrons fiscals i les liquidacions provisionals, que
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s’entendran elevades a definitives si no hi ha reclamacions.

- Aprovació de baixes d’ingressos tributaris liquidats, a proposta de la secció
d’ingressos o per la recaptació municipal.
- Les derivacions de responsabilitat per afecció de béns o per responsabilitats
d’administradors de societats mercantils i copartíceps de societats civils i comunitats
de béns proposades per la recaptació municipal.
- Aprovació del compte de recaptació de cada exercici.
- La sol·licitud i acceptació de subvencions i altres ajuts, quan la normativa sectorial
no atribueixi expressament la competència al Ple.
- Autorització d’endossaments i cessions de crèdit.
- Autorització d’avançaments de tresoreria.
- Devolucions d’avals
RECURSOS HUMANS

- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de conformitat amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple.
- Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal.
- Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
OBRES I URBANISME

- L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple
- L’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
- Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de les
bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de
reparcel·lació i projectes d’expropiació.
- L’atorgament de llicències, sempre que les lleis sectorials no ho atribueixin
expressament al Ple
CONTRACTACIÓ

- L’adopció d’acords en matèria de contractacions i concessions de tota classe, quan
el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol
cas, els sis milions d’euros, incloses els de caràcter plurianual, quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l’ import acumulat de totes les seves anualitat
no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost, ni la
quantia assenyalada.
- L’aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent
de contractació i estiguin previstes en el pressupost.
PATRIMONI
- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alineació del patrimoni
que no superi el percentatge ni la quantia indicats, en els següents supòsits:
- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
- La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels
quals no es trobi prevista en el pressupost Les matèries que han estat objecte de
delegació, podran ser avocades per l’Alcalde, d’acord amb l’article 10 de la Llei
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40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, en supòsits especials i
mitjançant decret d’Alcaldia.
3. La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el proper dia 18 de juliol de
2019 a les deu del vespre, de conformitat amb el que disposa l’article 112.1, del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
4. Disposar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tinguin lloc,
amb periodicitat setmanal, els dilluns a les vuit del vespre. Quan s’escaigui en
festiu, la Junta de Govern Local quedarà automàticament fixada l’endemà hàbil a la
mateixa hora, tot i que per causa motivada i per resolució de l’Alcaldia, es puguin
modificar els dies i les hores.
5. Autoritzar de conformitat amb el que preveu la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’assistència a les reunions de la Junta de Govern Local, amb veu però
sense vot, als següents regidors / es:
• David GARRE i PELEGRINA
• Encarnació HUGAS i DE BATLLE
• Jaume PLANELLA i RIBERA
PER ALTRA BANDA, EL PLE ha pres l’acord DELEGAR a la Junta de Govern Local
les atribucions següents:
a) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
b) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb
entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost.
c) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.

ASSISTÈNCIES, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
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El Ple ha pres els següents ACORDS:
1. ESTABLIR que el Sr. Salvi Güell i Bohigas, Alcalde de la corporació, exerceixi
el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
2. FIXAR en concepte de dedicació exclusiva les retribucions que es detallen a
continuació, multiplicades cadascuna per 14 pagues i pagat amb 12
mensualitats.
• Alcalde - President de la Corporació: 3.214,29 euros / bruts
El membre de la corporació esmentat serà donat d’alta en el règim general
de la Seguretat Social i li serà d’aplicació les retencions de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques corresponents reglamentàriament
Aquestes retribucions s’actualitzaran anualment d’acord amb els
percentatges de variació fixats als Pressupostos Generals de l’Estat.
3. ESTABLIR a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació
exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de què formin part, no incrementant-se amb l’IPC
en tot el mandat:
- Per assistència a les sessions del Ple: 250,00 €.
- Per assistència a les sessions de les comissions informatives: 200,00 €.
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:
o Per cada tinent d’Alcalde assistent: 290,00 €.
o Per cada regidor assistent no membre de la Junta: 275,00 €
4. ESTABLIR a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec,
prèvia acreditació documental d’aquestes.
5. ASSIGNAR als grups Municipals, que configuren el Ple de la Corporació, per
tal d’atendre les despeses de funcionament, les següents dotacions
econòmiques resultants d’aplicar, una assignació base per cada grup de
150,00 euros mensuals i de 30,00 euros per a cada regidor adscrit al grup.
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