
 

1 

 

Reglament Orgànic Municipal de l´Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra 

 
 

Article 1.- Fonamentació jurídica 
L’EMD de Bellaterra es dota d’aquest Reglament Orgànic (R.O.) fent ús 
de la potestat d’autoorganització i d’acord amb les atribucions té 

establertes a l’article 79 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, li reconeixen els articles 4.1.a), 20 i 69.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 11/99. 

 
Article 2.- Abast d’aquest Reglament 
El present Reglament té per objecte la regulació del règim d’organització 

i de funcionament dels òrgans de l’entitat municipal descentralitzada de 
Bellaterra, l’articulació dels drets i deures dels membres de la seva 

Corporació i dels drets d’informació i participació ciutadana dels veïns i 
entitats de la localitat. 
 

Article 3.- Prelació de fonts 
1.- Les prescripcions d’aquest Reglament s’aplicaran de forma preferent, 
llevat dels casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang 

superior que siguin d’observació obligada. 
2.- Els punts no previstos en aquest Reglament es regiran per la 

Legislació administrativa general bàsica, per l’emesa per la Generalitat 
de Catalunya i, en cas de manca de regulació, subsidiàriament, per la 
de l’Estat. 

 
Article 4.- Interpretació d’aquest Reglament 
La facultat d’interpretar aquest Reglament correspon al Ple de l’EMD de 

Bellaterra, que ho farà en consideració a criteris estrictes d’interpretació 
gramatical, en el seu cas. 

 
Article 5.- Principis de l’actuació administrativa 
L´EMD de Bellaterra serveix amb objectivitat els interessos públics que 

li estan encomanats i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, 
descentralització, desconcentració i coordinació amb submissió plena a 

la llei i al dret, segons preceptua l’article 103.1 de la constitució 
espanyola. 
L’EMD ajustarà les seves relacions amb les altres administracions 

públiques d’acord amb els deures recíprocs d’informació, col·laboració, 
coordinació i respecte als àmbits de competència respectius. 
Aquests principis informadors de l’actuació administrativa no incidiran 

en cap cas en l’autonomia local reconeguda per la Constitució. 
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Article 6.- Àmbit d’actuació 
L´EMD exercirà les seves competències en l’àmbit territorial de 

Bellaterra. 
 

Article 7.- Òrgans de l’Entitat 
Són òrgans de l´EMD de Bellaterra: 

a) El president/a 

b) El Ple de la Junta de veïns 
c) La Junta de Portaveus 
d) La Comissió especial de Comptes 

e) El Comissió Informativa de Presidència com a òrgan 
d’assistència del President i del Ple de la Junta de Veins.  

f) Grups de Plenari. 
Aquesta llista no és tancada, ja que podran crear-se els òrgans de gestió 
que l´EMD acordi, dins del dret d’autoorganització reconegut per la llei. 

 
Article 8.- El president/a 

Correspon al President/a representar l’entitat, administrar-ne els 
interessos, executar els acords adoptats per la Junta de Veïns i 
l’exercici de les atribucions recollides a l’article 51 de la llei 8/1987, de 

15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 9.- Delegació d’atribucions 

1.- Correspon al president de l’EMD presidir tots els òrgans Municipals 
de caràcter col·legiat, podent delegar-ne la representació en un vocal. 

2.- El President/a pot conferir delegacions especials de l’exercici de les 
seves atribucions a favor de qualsevol vocal. Les matèries susceptibles 
de delegació són totes les que el President/a té atribuïdes amb excepció 

de les de l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3.- Les delegacions a les que es refereixen els dos punts anteriors 

d’aquest article seran realitzades mitjançant Decret de la Presidència, el 
qual contindrà l’àmbit dels assumptes als què es refereix la delegació, 

les facultats que es deleguen, les dates així com les condicions 
específiques de l’exercici de les mateixes. Es regularà per l’establert en 
el llei 40/2015 de règim jurídics del sector públic. 

 
Article 10.- Decrets de la presidència 

1.- Les decisions del President/a s’expressaran formalment mitjançant 
decret que posteriorment es guardaran al llibre de registre. Aquest 
podrà en format digital. 

2.- Els decrets adoptats se n’ha de donar compte a la Junta de veïns, en 
la primera sessió ordinària que es realitzi. 
 

Article 11.- Bans 
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Correspon al President/a de l´EMD l’aprovació dels bans, la 
competència dels quals no pot ésser delegada en els altres membres de 

l´EMD.  
Mitjançant els bàndols o bans, el president/a farà públiques aquelles 

decisions que afectin al conjunt de ciutadans i que es col·locaran als 
taulells d’anuncis, a la web de l´EMD per a informació general, i si es 
creu convenient se´n donarà publicitat a través dels diaris oficials i de 

la premsa local. 
Mitjançant els bans no es poden aprovar normes de caràcter general, 
llevat dels casos de reconeguda urgència mentre duri aquesta situació. 

 
Article 12.- Substitució per absència o malaltia 

El President/a en cas d’absència o malaltia designa i revoca lliurement 
al seu substitut d´entre els vocals de l’EMD. 
 

. 
Article 13. El Ple de la Junta de Veïns 

1.- La Junta de veïns té caràcter col·legiat, essent formada pel 
President/a i per vuit vocals, una vegada hagin pres formalment la 
possessió del càrrec. 

2.- Les atribucions corresponents a la Junta de veïns són les 
enumerades a l´article 50.2 de la llei 8/1987, de 15 d´abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, i la resta de lleis administratives. 

 
Article 14.- Funcionament 

Les sessions plenàries poden ésser de caràcter ordinari, extraordinari o 
extraordinari urgent segons el que s’estableix en els art. 77 del 
Reglament de organització i funcionament dels ens locals. Els plens 

ordinaris es celebraran amb la periodicitat que s’estableixi en el 
cartipàs de l’EMD. 
Les sessions extraordinàries urgents són les convocades pel President/a 

quan la urgència de l’assumpte a tractar no permet convocar la sessió 
extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils. 

En aquest cas s’ha d’incloure com a primer punt de l’ordre del dia el 
pronunciament de la Junta de Veïns sobre la urgència. Si aquest punt 
no resulta apreciat pel ple, s’aixecarà acte de l’acabament de la sessió. 

L’acta ha d’ésser sotmesa a votació a la sessió ordinària següent, abans 
de la qual i amb un mínim de 2 dies d’antelació els vocals hauran 

d’haver rebut còpia, junt amb l’ordre del dia. Les actes de les sessions, 
un cop aprovades, s’han d’incorporar al llibre d’actes.  
Les actes aprovades pel Ple seran públiques amb caràcter general i 

s’exposaran al tauler d’anuncis de la Corporació, en el web i en tot altre 
mitjà que ajudi a la seva difusió. 
Pel bon funcionament dels serveis administratius, no es podran 

sol·licitar aquests certificats dintre dels 15 dies posteriors a la 
celebració del Plenari. 
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Article 15.- Lloc de celebració, quòrums i publicitat a les sessions 

1.- Les sessions es celebren a la sala de plens de l´Entitat Municipal 
Descentralitzada, llevat dels casos justificats, en els quals es podrà 

traslladar a altres dependències de la seu o indrets dins l’àmbit 
territorial de l´Entitat Municipal Descentralitzada.  
2.- La Junta de Veïns es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un 

terç del nombre legal dels seus membres, no podent ser aquest mai 
inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. 
Cal l’assistència del President i del secretari o de qui legalment els 

substitueixi. 
3.- En el cas que en primera convocatòria no existís el quòrum 

necessari segons el disposat a l’article anterior, s’entendrà convocada la 
sessió a la mateixa hora, dos dies després. 
4.- Les sessions seran públiques sempre i quan els termes a tractar no 

afectin el dret a l’honor, intimitat o imatge de les persones i ho acordi la 
mateixa Junta.  

5.- Quan es produeixi el supòsit esmentat a l’apartat anterior, el 
president/a, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol vocal, podrà 
sotmetre al plenari, com a qüestió prèvia, abans d’entrar a l’ordre del 

dia, el caràcter secret del debat i votació d’un o més punts de l’ordre del 
dia esmentat. En cas d’estimar-ho favorablement el plenari, per majoria 
absoluta, el tractament dels assumptes afectats es traslladarà al 

començament de la sessió i es farà a porta tancada. 
 

Article 16.- Informes preceptius i potestatius 
El secretari/a de l´EMD haurà d’emetre informe relatiu als temes 
continguts a l’ordre del dia en els casos que ho prevegi la llei. 

En la resta de casos, podran sol·licitar l’esmentat informe el President/a 
o un terç dels vocals, amb 5 dies hàbils a la data de celebració de la 
sessió plenària, sens perjudici de l’emissió oral d’informes que es 

sol·licitin en el transcurs de la sessió del Ple de la Junta Veïnal i pels 
mateixos òrgans 

 
Article 17.- Funcions de la presidència del Ple 
El president/a o vocal que la substitueixi tindrà, en la seva qualitat de 

President/a de la Junta de Veïns, les següents atribucions: 
a) Alterar l’ordre dels punts de l’ordre del dia 

b) Introduir punts d’urgència, prèvia votació per majoria absoluta 
de la necessitat 
d’urgència. 

c) Deixar temes sobre la taula. 
d) Retirar temes de l’ordre del dia, anunciant-ho a l’inici de la 
sessió. 

e) Requerir o autoritzar la intervenció de tècnics o altre personal 
propi o aliè a la corporació per tal d’aclarir temes concrets. 
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f) Cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als vocals, en cas 
d’excès en el temps, de que es desviïn del tema de debat, quan 

s’estimi que es produeixen calumnioses, injurioses o expressions 
no apropiades o, de qualsevol altra forma, alteri l'ordre de les 

sessions, pretengui fer ús de la paraula sense que li hagi estat 
concedida. Després de tres crides a l’ordre en la mateixa sessió, 
amb advertència en la segona de les conseqüències d’una tercera 

crida, el President podrà ordenar-li que abandoni el local en què 
s’estigui celebrant la reunió, adoptant les mesures que consideri 
oportunes per fer efectiva l’expulsió. 

g) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió, 
cas que hi hagi circumstàncies que així ho aconsellin.  

h) Cridar a l’ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan 
amb la seva actitud n’impedeixi el normal desenvolupament. En 
aquest cas, la sessió podrà continuar a porta tancada. 

 
Article 18.- Règim de votació i adopció d’acords 

1.- Un cop debatuts suficientment cadascun dels punts de l’ordre del 
dia, el president/a sotmetrà a votació ordinària les diverses propostes 
de resolució que expressament s’hagin formulat en el decurs del debat. 

2.- La votació serà ordinària, excepte quan qualsevol Grup Municipal 
demani votació nominal, pública o secreta i així ho acordi el Ple per 
majoria simple. 

3.- La votació ordinària que serà a mà alçada i el president/a demanarà 
el nombre de vots a favor, en contra i les abstencions sobre cadascuna 

de les propostes sotmeses a votació. 
4.- La votació nominal consistirà en el requeriment de cadascun dels 
vocals per ordre alfabètic, els quals expressaran la seva posició, a favor, 

en contra, o d’abstenció sobre cadascuna de les propostes sotmeses a 
votació. 
5.- A la votació nominal secreta, l’expressió del sentit del vot es farà 

mitjançant una papereta que cada vocal dipositarà a l’urna o bossa. 
Aquesta només podrà ser utilitzada per l’elecció i destitució de persones 

o en els casos en que hi hagi discrepàncies, a petició del president/a o a 
petició d’un terç dels vocals. 
Finalitzada la votació es procedirà al recompte. És dret dels vocals 

l’emissió del seu vot secret de forma pública i de demanar que consti en 
l’acta, podent fer constar a l’acta l’explicació del sentit i les raons del 

seu vot. 
6.- Les propostes d’acord i les mocions de la Junta de Veïns s’adopten 
per regla general, per majoria simple dels membres presents. Hi ha 

majoria simple si hi ha més vots afirmatius que negatius. Es requerirà 
majoria qualificada quan així s’estableixi legalment. 
7.- En cas d’empat es procedirà a una segona volta en la votació. En cas 

de persistir l’empat, ostentarà el president/a el vot de qualitat per 
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desfer-lo. El vot dels membres de la Junta de veïns és personal i 
indelegable. 

8.- Finalitzada la votació el president/a declararà el que s’ha acordat. 
 

Article 19.- Precs i Preguntes al Ple 
1.- Els precs i les preguntes plantejades oralment en el decurs d’una 
sessió seran contestats ordinàriament pel destinatari a la sessió 

següent, sense perjudici que l’interpel·lat doni resposta immediatament. 
2.- Els precs i les preguntes formulades per escrit fins el dia de la Junta 
de Portaveus seran contestades ordinàriament en la sessió o, per 

causes degudament motivades, en la següent. 
Els precs i les preguntes formulades per escrit amb posterioritat a 

l’esmentada Junta seran contestades pel seu destinatari en la sessió 
següent, sense perjudici que el preguntat vulgui donar-li resposta 
immediata. 

3.- Els precs i preguntes no donaran lloc a debat, no tindran caràcter 
vinculant ni estaran subjectes a votació. Quan el prec o la pregunta es 

dirigeixi a la presidència, aquesta la contestarà directament o per mitjà 
del vocal que designi, o podrà demorar la contestació. 
4.- No serà admesa per la presidència la pregunta d’exclusiu interès 

personal de qui la faci o de qualsevol altra persona singularitzada, ni la 
que suposi consulta d’índole estrictament jurídica no relacionada 
directament amb cap assumpte tractat a la sessió, i es demanarà, en tot 

cas i per qui correspongui, informe al secretari/a, que la complimentarà 
en un termini de 15 dies. 

 
Article 20.- La Junta de Portaveus 
La Junta de Portaveus està formada per la Presidència i els portaveus 

de tots els grups municipals representats al sí del consistori. El 
President podrà convidar a la Junta de Portaveus a tots els vocals de 
l’EMD. Cada grup municipal designarà representant que serà el seu 

portaveu i dita condició serà en principi assumida pel Cap de llista de 
cada candidatura mentre que el corresponent grup no disposi 

altrament, llevat del grup al que pertanyi la presidència que haurà de 
designar de forma expressa el seu portaveu. 
Els grups municipals podran sol·licitar a la Presidència la presència 

d’un membre no convidat.  
La Junta de Portaveus es reunirà set dies naturals –a comptar des de 

l’endemà de la convocatòria- abans de la data fixada per la realització 
del Ple Ordinari. 
També s’haurà de reunir abans de la data fixada per la realització dels 

Plens Extraordinaris, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no 
comptant el dia de la convocatòria, ni el dia que es realitza el Ple.  
Hi assistirà la secretària de la Corporació, la qual aixecarà l’Acta de la 

sessió. 
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En el grup mixt, la designació de portaveus haurà d’efectuar-se, en el 
seu cas, per decisió majoritària dels membres que l’integren. 

3.- El portaveu exercirà en nom de tots els membres del seu grup i 
sense perjudici que cadascun pugui fer- ho a títol individual. 

Els escrits de tot ordre que presenti el portaveu del Grup Municipal 
s’entén com a subscrit per tots els seus membres. 
 

Article 21.- Funcions de la Junta de Portaveus 
1.- La Junta de Portaveus té per funció la consulta i informació dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació del Ple de la Junta de 

Veïns, així com el seguiment de la gestió del president i dels vocals 
encarregats de les diferents àrees de govern. 

2.- La Junta de Portaveus serà consultada en tots els assumptes que 
corresponguin al Ple de la Junta de Veïns, excepte de les mocions de la 
presidència i assumptes en que el propi Ple declari la urgència. 

3.- L’objecte final d’aquesta Junta és la de propiciar l’apropament i 
afavorir la síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals, 

essent les seves atribucions de caràcter no resolutori i circumscrites al 
tractament de temes, a nivell d´intercanvi d’informació i punts de vista. 
 

Article 22.- Comissió especial de comptes 
1.- La Comissió especial de comptes, obligatòria legalment, és integrada 
per un membre de cadascun dels grups polítics integrants de l´EMD. La 

seva representativitat es directa ala que tingui al grup a la que 
representa a la Junta de Veïns i per tant, el vot serà ponderat 

proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns. 
2.- La Presidència de la Comissió correspondrà al President/a o vocal 
en qui delegui. 

 
Article 23.- Funcions 
1.- Correspon a la Comissió especial de Comptes les competències que li 

atorga l'art. 58 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb l'art. 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, consistents en l’examen, l’estudi i 
l’informa dels comptes anuals de la corporació, havent-se de reunir en 
la periodicitat i condicions fixades per llei.  

 
Article 24.- Els grups de plenari 

1.- El President i els vocals es constituiran en Grups de plenari. Un sol 
vocal podrà formar grup sempre que representi una de les llistes que 
van concórrer a les eleccions. 

En cap cas podran constituir grup separat vocals pertanyents a una 
mateixa candidatura, llevat acord del Ple que digui el contrari. 
2.- Inicialment, formen part d’un Grup Municipal els vocals nomenats 

per una mateixa llista electoral. Cap vocal no podrà pertànyer 
simultàniament a més d’un grup municipal. 
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3.- Els vocals que no quedin integrats en un grup quedaran 
automàticament incorporats al Grup Mixt. 

4.- Durant el mandat de la Corporació, cap vocal podrà integrar-se a un 
grup diferent d’aquell que ho faci inicialment. Els vocals que abandonin 

el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les 
eleccions locals no es podran integrar al Grup Mixt, sinó que quedaran 
com a vocals no adscrits, salvat el cas de candidatures presentades 

amb la fórmula de coalició electoral. 
5.- Els vocals que quedin en la condició de no adscrits no tindran la 
condició de grup municipal.  

6.- La denominació dels grups no podrà diferir substancialment de la 
denominació ni de la ideologia de la llista electoral corresponent, llevat 

del Grup Mixt. 
7.- Per a la seva constitució cada vocal presentarà a la presidència una 
declaració signada on expressarà el grup al qual desitja ser adscrit, i on  

es farà constar la designació del seu portaveu. 
8.- De la constitució dels Grups Municipals i dels seus integrants i 

portaveus, s’han donarà compte a l’EMD en Ple en la primera sessió 
ordinària o extraordinària que es dugui a terme després de la 
presentació dels escrits corresponents. 

 
Article 26.- Comissió Informativa de Presidència 
1. La Comissió està integrada pel President que la presideix, i els vocals 

nomenats lliurement per ell com membres de la mateixa, i que tinguin 
funció dels vocals encarregats d’àrea la gestió en l’àmbit de l’àrea de la 

que són responsables. 
2. El nombre de vocals als quals es pot nomenar membres de la 
Comissió, no podrà ser superior a *. 

3. El president pot cessar lliurement, en tot moment, a qualsevol 
membres de la Comissió. 
1.- És funció dels vocals encarregats d’àrea la gestió en l’àmbit de l’àrea 

de la que són responsables, amb les limitacions assenyalades en les 
delegacions establertes pels mateixos i pel temps que es consideri 

oportú. El nomenament es realitzarà per Decret de Presidència donant 
compte al Ple. 
3.- Es perd la condició de vocal encarregat d’àrea: 

a) Per cessament lliure determinat a través d’un Decret pel 
President. 

b) Per renúncia. 
c) Per pèrdua de la condició de vocal de la Junta de Veïns. 

4.- Els vocals encarregats d’àrea han de comparèixer i donar compte de 

la seva gestió quan hagin estat requerits per la Junta de Veïns o pel 
President/a. 
5.- Els vocals encarregats d’àrea tenen l’obligació de mantenir puntual i 

degudament informat al President/a respecte la gestió de la seva àrea. 
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Article 27 Drets i Deures dels vocals 
1.- Són drets dels vocals els reconeguts a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 

els regulats a la Decret Legislatiu 3/2003 del text refós de la Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i especialment els següents: 

a) Participar a les sessions plenàries de l’EMD. 
b) Participar a la Junta de Portaveus, a la Comissió Especial de 
Comptes i d’altres Òrgans de representació de l’EMD, de conformitat 

amb el que es determina en aquest Reglament. 
c) Qualsevol vocal tindrà dret a intervenir arran d’un prec o d’una 
pregunta formulats per part del públic assistent en el torn 

corresponent, una vegada finalitzat el Ple ordinari, sens perjudici del 
seu dret a intervenir per al·lusions. 

d) Impugnar en via administrativa i jurisdiccional els acords de l’EMD 
respecte als que haguessin votat en contra. 
e) Examinar tota la documentació relativa als assumptes incorporats a 

l’ordre del dia de qualsevol sessió a partir de la seva convocatòria. 
f) Consultar en general de tota la documentació obrant a les 

dependències i arxius administratius, amb les limitacions legals 
establertes al present Reglament. 
g) Obtenir la informació principal i complementària per part dels òrgans 

i serveis municipals, que resulti necessària pel desenvolupament de les 
funcions del vocal i quan l’accés no es trobi legalment limitat. 
h) Rebre còpia dels esborranys de les actes de la Junta de Veïns, i 

d’altres òrgans de que formi part el vocal. 
i) Percebre les retribucions per l’exercici de llurs càrrecs amb la 

correlativa alta a la Seguretat Social, quan ho fan en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, i així ho hagi acordat el Ple a proposta de la 
Presidència. 

j) Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva 
representació. 
k) Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en 

els termes que es determinen en aquest Reglament. 
2.- Són deures dels vocals aquells que es determinen a les Lleis o 

d’altres disposicions que siguin d’aplicació i, en especial, els següents: 
a) Assistir als Plens i a les reunions dels altres Òrgans Municipals dels 
quals sigui membre. 

b) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades en el 
corresponent Registre d’interessos, en els termes previstos en la 

Legislació aplicable. 
c) Respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés 
per raó del seu càrrec i els termes previstos en la Llei. 

d) Complir amb les funcions i feines que li siguin atribuïdes i delegades 
i que lliurement hagin estat acceptades. 
3.- El President podrà sancionar els incompliments dels deures dels 

vocals en els termes que autoritzi la Legislació aplicable. En qualsevol 
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cas, la resolució de sanció serà motivada i en contra d’ella es podran 
interposar els recursos propis dels actes administratius. 

 
 

DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA 
En tot el no previst en aquest Reglament serà d’aplicació la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de Bases del règim local; el Decret Legislatiu 

3/2003 que aprova la refosa de la Llei Municipal i del Règim local de 
Catalunya; la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, la 
Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, i el Reglament 

d´Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre. 

 
DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA 
Els preceptes d’aquest Reglament que incorporen aspectes de la 

legislació tant bàsica com de desenvolupament dictada per l´Estat i la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, s’entenen que son automàticament 

modificats en el moment en què es produeixi la revisió de la referida 
legislació. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació. 


