
 

INFORME DE SECRETARIA 

Beatriz Ripol Carulla, secretària de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra, a requeriment de la Presidència, i d’acord amb el que disposa 
l’article 163 de la LMC en concordança amb l’article 54 del TRRL,7 emet, amb 
caràcter facultatiu i no vinculant, el següent INFORME: 

Els articles 4.1.a) de la LBRL i 8.1.a) de la LMC atorguen als ens locals 
territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix 
la legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització. 

L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda a la 
Junta de Veïns de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d), 23.2.b) i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les 
que formen part de plans i dels instruments d’ ordenació urbanística, les 
ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació. 

El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, 
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de 
la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, 
l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment per la Junta de Veïns, sotmesa a 
informació pública pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de 
publicació de l’Anunci al BOP i al portal de la transparència respectivament, i, 
en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i 
reclamacions. 

Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial 
esdevé definitiu – art. 65.1 in fine del ROAS�; en canvi, quan s’hi presenten 
reclamacions o al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord 
d’aprovació definitiva en aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té 
caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances 
i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no entren en vigor fins que se 
n’ hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL. 

En virtut de tot el que s’ha exposat, la funcionària que sotasigna informa amb 
caràcter favorable sobre l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per a la utilització de l’espai públic. 

Bellaterra, a 1 de juliol de 2017 

La Secretària-Interventora, Beatriz Ripol Carulla 


