
REGLES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE LA CREACIÓ DEL MUNICIPI DE 

BELLATERRA. 

Article 1.- Període de campanya informativa i de debat públic. 

1.- El període durant el qual té lloc la campanya informativa i el debat públic s’inicia el dimarts 25 d’agost de 

2015 i finalitza a les zero hores del dia 10 de setembre de 2015. 

2.- Durant aquest període l’EMD Bellaterra informa la ciutadania pels mitjans adients al seu abast sobre 

l’objecte i els elements bàsics del procés de participació ciutadana. Com a mínim, tenen el caràcter d’elements 

bàsics del procés: el col·lectiu de persones cridades a participar, l’objectiu del procés, les alternatives 

plantejades, el període de participació i les modalitats de participació. 

3.- En aquest mateix període l’EMD Bellaterra ha de reservar locals i espais públics perquè les organitzacions i 

associacions interessades en el procés puguin fer-hi actes de campanya i/o debat públic en relació amb les 

alternatives plantejades en la proposta. La llista de locals i espais públics reservats es publiquen al taulell 

d’anuncis i aquesta publicació ha de contenir, com a mínim, el nom dels locals o espais, les adreces, els 

aforaments i la disponibilitat de dies i horaris. 

L’EMD Bellaterra assigna, d’acord amb els principis de neutralitat, pluralitat i equitat, els locals i espais públics 

a les organitzacions interessades que ho sol·licitin. 

4.- L’EMD Bellaterra podrà reservar llocs i ubicacions a la via pública per a la col·locació de cartells, pancartes i 

banderoles informatives sobre el procés o sobre els diferents posicionaments sobre la proposta per part de les 

organitzacions interessades en el procés. 

Article 2.- Organitzacions interessades. 

1.- Són considerades organitzacions interessades en aquest procés de participació ciutadana les organitzacions 

socials o professionals, entitats o associacions que tinguin un especial interès en l’objecte del procés. 

2.- En qualsevol cas, tindran la condició d’organitzacions interessades les formacions polítiques. 

Article 3.- Òrgan de control. 

1.- Es crea un Òrgan de control específic per al procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi 

de Bellaterra, amb seu a la seu de l’EMD Bellaterra (Pl. Maragall, 4, 08193-Bellaterra). 

2.- Aquest Òrgan de control té la composició següent: 

a) La Secretaria de l’EMD Bellaterra, que actuarà de Presidenta. 

b) Quatre persones més, que designarà el President de l’EMD entre juristes i politòlegs, actuant de Secretari/a 

d’aquest Òrgan el membre més jove d’entre els membres designats pel President. 

3.- Les funcions de l’Òrgan de control són: 



a) Declarar el resultat definitiu del procés participatiu. 

b) Elaborar un informe valoratiu sobre les propostes rebudes com a altres aportacions en el procés de 

participació. 

c) Resoldre els conflictes o dubtes d’interpretació de qualsevol qüestió relacionada amb el procés de 

participació ciutadana. 

d) Resoldre les incidències que es produeixin durant el procés participatiu. 

e) Emetre un informe global dels resultats. 

4.- Les sessions ordinaries i extraordinàries de l’Òrgan de control seran retribuides per l’EMD Bellaterra a raó 

de 90 euros per sessió. 

Article 4.- Meses de participació. 

1.- L’EMD donarà publicitat de la ubicació de les meses que hi hagi en el seu àmbit territorial durant el període 

de participació. 

2.- La ubicació de les meses serà a la seu de l’EMD Bellaterra (Pl. Maragall, 4, 08193-Bellaterra). 

3.- Les meses de participació són els òrgans encarregats de recollir i gestionar les participacions de les 

jornades i de realitzar el recompte provisional de les participacions al final de les jornades. 

4.- L’EMD Bellaterra constituirà les meses de participació de les jornades de participació amb dues persones  

com a president i vocal designades per sorteig d’entre les persones empadronades a Bellaterra que s’hagin 

presentat voluntàries i un empleat públic de la corporació local. Aquest últim actua com a gestor, el qual, a 

més de realitzar les funcions de vocal, és l’encarregat de donar suport a la constitució i al bon funcionament 

de la mesa i de fer la transmissió dels resultats de la seva mesa de participació un cop finalitzat el recompte 

provisional. 

Per tal de cobrir els llocs de president i vocal de cada mesa de participació, cal que l’EMD Bellaterra faci una 

convocatòria pública. A més dels membres titulars, cal preveure la selecció de membres suplents en nombre 

suficient per a cobrir possibles baixes. 

Article 5.- Persones legitimades per participar. 

1.- D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés de participació ciutadana les persones més 

grans de 16 anys empadronats a l’àmbit territorial de l’EMD Bellaterra. 

2.- El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015. 

3.- El requisit de la inscripció en el padró municipal s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015. 

4.- L’EMD Bellaterra elabora les llistes de persones cridades a participar d’acord amb les dades que constin en 

el padró municipal. 



5.- Els mitjans vàlids per acreditar la identitat de les persones en el moment de participar són els següents: 

a) Les persones que tenen la condició política de catalanes s’identifiquen amb el DNI, passaport o permís de 

conduir. 

b) Les persones nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord) s’identifiquen amb el document d’identitat o passaport 

vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o la targeta d’identitat 

d’estranger. 

c) Les persones nacionals de tercers estats s’identifiquen amb la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent. 

Article 6.- Modalitat de participació. 

La modalitat de participació en aquest procés és la presencial ordinària, entenent-se com a tal també la 

votació de persones amb problemes de mobilitat. 

En aquest últim cas, serà la Secretària de l’EMD Bellaterra la que es tralladarà a recollir la participació de la 

persona al seu domicili i la custodiarà fins a depositar-la a la corresponent mesa de participació. Aquesta 

modalitat requereix de la solicitud prèvia per escrit a l’EMD Bellaterra de la seva voluntad de participar tot i 

tenir problemes de mobilitat. 

Article 7.- Participació. 

1.- La participació ciutadana serà els dies 10, 11, 14 i 15 de setembre de 2015, de 9:00 a 21:00 hores. 

2.- Cada mesa de participació disposa, en tot moment, d’una urna. 

3.- En les proximitats de cada mesa de participació ha d’haver paperetes suficients i un espai adequat per tal 

que les persones participants hi puguin marcar l’opció escollida en les condicions adequades de privacitat i 

comoditat. 

4.- La participació es desenvolupa de la manera següent: 

- La persona participant s’adreça a la mesa a la qual està adscrita i acredita la seva identitat. 

- Els membres de la mesa comproven que consta a la llista de persones cridades a participar corresponent a la 

seva mesa, indiquen en aquesta llista que vota i escriuen el seu nom i cognoms a la llista numerada que hi ha 

d’haver a cada mesa. 

- La persona participant diposita la papereta amb l’opció triada dins d’un sobre. 

Article 8.- Recompte de les opcions de les jornades de participació. 

1.- El recompte definitiu de les paperetes un cop finalitzades les jornades de participació el realitza la mesa de 

participació de la manera següent: 



- Es compten les paperetes de cadascuna de les següents opcions de resposta: Sí, No, En blanc, Nuls, i Altres 

aportacions. 

- Acte seguit, el president/a de la mesa estén l’acta de les sessions. L’acta ha de contenir les dades relatives al 

nombre de les persones cridades a participar, de les persones participants, dels vots obtinguts per cada opció 

(Sí, No, En blanc i Altres). Totes les paperetes s’adjunten a l’acta. L’acta també ha d’incloure, si escau, les 

observacions dels membres de la mesa. 

- Totes les paperetes i les actes quedaran sota la custódia de l’EMD Bellaterra fins la finalització del procés 

participatiu.  

- Un cop estesa l’acta, el president/a de la mesa de participació expedeix i lliura una còpia al gestor a efectes 

de la transmissió a l’Òrgan de Control. 

- Els membres de la mesa distribueixen la documentació en dos sobres de la forma següent: 

a) Sobre núm. 1: original de l’acta, llista de persones cridades a participar utilitzada en la votació, llista 

numerada de participants, i totes les paperetes.  

b) Sobre núm. 2: còpia de l’acta. 

- Els sobres, un cop tancats, han d’ésser signats pels membres de la mesa a la solapa i lliurats pel president o 

presidenta de la mesa al gestor municipal del lloc de participació, el qual lliura el sobre núm. 1 a l’Òrgan de 

Control i diposita el sobre núm. 2 a l’EMD Bellaterra, que l’haurà de conservar fins a després del recompte 

definitiu. 

2.- El resultat definitiu el realitza l’Òrgan de Control, mitjançant la revisió de la documentació aportada per les 

meses, i emetrà el corresponent informe del resultats. 

Article 9.- Pregunta. 

Es proposa realitzar aquesta pregunta a la ciutadania de Bellaterra: 

Vol que Bellaterra esdevingui Municipi?   Sí     No     Altres 

Article 10.- Publicació de l’avaluació final. 

Abans del termini de dos mesos de l’ultima jornada de participació es realitzarà l’aprovació de l’informe 

valoratiu i l’Òrgan de Control publicarà en els taulers d’anuncis de l’EMD Bellaterra el resultat global de 

l’avaluació final del procés de participació ciutadana que, en tot cas, ha d’incloure el resum dels resultats i de 

les conclusions de l’informe global valoratiu emès per l’Òrgan de Control. 

Article 11.- Retiment de comptes. 

El Ple de la Junta de Veïns de l’EMD Bellaterra realitzarà un pronunciament públic respecte a l’avaluació final i 

al posicionament de la creació del nou Municipi, tenint en compte que no és jurídicament vinculant. 


