
 

Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra, 

CERTIFICO: 

Que la Junta de Veïns en sessió extraordinària celebrada en data 1 de 
desembre de 2017, va adoptar entre d’altres, amb la reserva de l’aprovació 
definitiva de l’acta i, amb el quòrum que exigeix la legislació vigent, l’adopció 
del següent acord: 
 

4.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament  Orgànic de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

Atès que l’aprovació i modificació del Reglament Orgànic municipal és una 

competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor 

dels articles 22.2.d) i 23.4) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

Atès que el procediment d’aprovació i modificació del Reglament Orgànic 

Municipal n’exigeix l’aprovació inicial i informació pública, i l’aprovació definitiva 

amb la posterior publicació del texte íntegre. 

Atès que, l’article 178.c) 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, 

disposa que les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament 

amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació i al.legació durant la 

informació pública i audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

Vistes les potestats d’autoorganització dels ens locals reconegudes legalment i 

en particular a l’article 6.1 de la Carta d’Autonomia Local, aprovada pel Consell 

d’Europa el 15 d’octubre de 1985. 

Atès el caràcter prevalent del ROM sobre aquells preceptes del ROF que no 

tinguin caràcter bàsic i fent esment a la jerarquia de fonts, el caràcter 

complementari i subsidiari del ROF sobre el Reglament orgànic municipal. 

Atès que es pot considerar que el Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF) aprovat per RD 2568/1986 de 

28 de novembre, completa el disseny organitzatiu dels ens locals, però amb les 



reserves que es deriven de la seva posició ordinamental subsidiària, en la 

jerarquia de fonts de règim local i així, d’acord amb la STS 214/89, de 21 de 

desembre ha quedat establert que darrera la regulació bàsica de la Llei 7/85 de 

2 d’abril, tindrà prioritat la legislació normativa de les CA i a continuació el 

ROM, restant al ROF com a norma reglamentaria supletòria de segon grau. 

Vist l’informe de Secretaria de data 28 de novembre de 2017, on s’estableix 

fonamentació jurídica, procediment i quòrum per l’aprovació per l’aprovació del 

ROM. 

En virtut del que precedeix, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de 

Bellaterra els següents acords: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament 

Orgànic de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per termini mínim 

de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i al·legacions, 

mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP, al DOGC, al tauler 

d’anuncis de l’entitat i al portal de la transparència. 

TERCER.- Disposar que, si  no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant 

el termini d’informació pública, el text del reglament que se’n deriva i que ara 

s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap 

tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, una 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

I per què així consti lliuro la present, amb el vistiplau del Sr. President, a 

Bellaterra a 4 de desembre de 2017. 

 

Vist-i-plau, 

EL PRESIDENT                                           LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA  

 

 

 


