
REGLAMENT ORGÀNIC DE FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI D’ESTERRI 

DE CARDÓS I DE LA SEVA ASSEMBLEA DE VEÏNS 

 

 

Des de la darrera modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, el 

municipi d’Esterri de Cardós ha deixat de funcionar en règim de Consell Obert, per 

passar a funcionar formalment com a municipi amb un Òrgan Plenari amb tres regidors 

electes d’entre els quals s’elegeix l’Alcalde/ssa. 

 

No obstant això, el Ple, sense necessitat de dissoldre’s per tornar al sistema de Consell 

Obert com la llei preveu si aquesta fos la seva voluntat, ha acordat establir un règim de 

funcionament similar al del règim de Consell Obert delegant totes les seves atribucions 

en l’Assemblea de Veïns. 

 

 Per regular el funcionament d’aquesta Assemblea, es proposa, el present Reglament 

orgànic que regularà l’actuació i el funcionament d’aquest òrgan bàsic de representació 

veïnal del municipi, segons acord conjunt del Ple i de la pròpia Assemblea amb 

assistència d’un terç dels seus components en sessió conjunta celebrada el dia 22 de 

juny de 2011, en la que el Ple va aprovar l’esmentada delegació i l’Assemblea la va 

acceptar, en ambdós casos per unanimitat: 

 

I. Organització del municipi. 

 

Article 1.-  

El govern i l’administració del municipi d’Esterri de Cardós correspon a l’Alcaldia i al 

Ple d’acord amb el que disposa la legislació electoral general i la de règim local.  

No obstant això, el Ple a l’empara del que disposa l’art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, té formalment delegades en l’Assemblea de tots els veïns que en 

cada moment siguin electors en el municipi totes les competències legalment 

atribuïdes al Ple per l’art. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local i altres disposicions concordants.  
 

II. Estatut dels membres de l’Assemblea de Veïns 

 

Article 2.-  

L’Assemblea de Veïns del municipi d’Esterri de Cardós, està formada per tots els veïns 

que tinguin la condició d’electors al municipi, segons les normes que estableix la Llei 

orgànica del règim electoral general, la qual s’acreditarà amb la inscripció al cens 

electoral que estigui vigent en cada moment. 

 

Article 3.-  
Tots els membres de l’Assemblea de Veïns tenen el dret d’assistir a les reunions que 

siguin convocades per l’Alcaldia i d’intervenir en els debats i votacions dels assumptes 

que siguin sotmesos a l’aprovació d’aquest òrgan representatiu. 

 

Article 4.-  
Aquest dret es podrà exercir personalment o bé atorgant la representació a un altre 

membre de l’Assemblea que podrà ser per a una sessió concreta o amb caràcter 

permanent. 



La representació s’acreditarà per mitjà d’apoderament atorgat davant el Secretari de 

l’ens local, o bé per altre document públic  o privat amb la signatura legitimada pel 

Notari. Aquest apoderament serà sempre revocable i no tindrà efectes si a la sessió 

assisteix la persona que l’ha atorgat. 

Cap elector podrà tenir la representació de més de 4 veïns membres de l’Assemblea 

de Veïns. 

 

Article 5.-  
Els acords del Assemblea de Veïns seran adoptats per majoria de vots dels assistents a 

la sessió, computant-ne el vot dels membres representats en els supòsits que els votants 

tinguin la representació d’altres membres. 

 

III. L’Alcaldia 
 

Article 6.-  
L’Alcaldia presideix el Ple i l’Assemblea de Veïns i té, en tot cas, les atribucions que 

confereix a aquest càrrec l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya, corresponent-li representar i administrar el municipi, i executar els acords 

de l’Assemblea. 

 

Article 7.- En tot cas el Ple integrat per l’Alcaldia i els altres dos regidors/es l’han 

d’assitir en l’exercici de les seves funcions i l’han de substituir, per ordre de designació, 

en cas d’absència o malaltia. 

 

IV. Funcionament de l’Assemblea de Veïns 

 

Article 8.-  

L’Assemblea de Veïns celebrarà sessió ordinària com a mínim cada tres mesos, a l’hora 

que serà assenyalada i degudament anunciada per l’Alcaldia, a ser possible amb l’horari 

i la periodicitat preestablerta. 

L’Alcaldia podrà també, convocar les sessions extraordinàries que consideri necessàries 

quan la urgència dels assumptes a tractar ho requereixi. 

 

Article 9.- 

La convocatòria de la sessió serà anunciada als taulers municipal d’anuncis i al correu 

electrònic dels veïns dels quals es disposi la seva adreça electrònica, amb una antelació 

mínima de tres dies abans de la seva celebració i comprendrà l’ordre del dia dels 

assumptes que seran sotmesos a deliberació i votació de l’Assemblea junt amb l’acta de 

la darrera sessió. 

 

Article 10.-  
L’Assemblea de Veïns, també es reunirà quan ho sol·licita la quarta part, com a mínim, 

dels veïns que l’integren personalment o en representació. L’Alcaldia haurà de convocar 

la sessió corresponent que se celebrarà dintre dels quinze dies de la presentació de la 

sol·licitud que ha d’indicar els assumptes a tractar. 

 

Article 11.-  

La sessió tindrà lloc a la Casa de la Vila. 

Per a la seva celebració serà necessària la presència, en tots els supòsits, de 

l’Alcalde/essa, o persona que legalment el/la substitueixi, el Secretari de l’Ajuntament, 



com fedatari de l’acta, més un mínim de dos veïns, un dels quals haurà de ser un dels 

altres dos regidors/es, i entre tots, hauran de representar un mínim de cinc veïns. No es 

podrà adoptar cap acord que afecti específicament a un dels quatre nuclis de població 

del municipi sense l’assistència com a mínim d’un veí del nucli del qual es tracti. 

 

Article 12.-  
Les propostes d’acord seran presentades a l’Assemblea per l’Alcaldia o membre del Ple 

en qui delegui. Abans de sotmetre-les a votació, han de ser objecte de debat, llevat que 

ningú no demani la paraula. 

Tots els membres de l’Assemblea tenen dret a intervenir en els debats, fent preguntes i 

interpel·lacions sobre el tema que es tracta, que seran contestades per l’Alcaldia o 

persona delegada. El termini d’intervenció no excedirà de cinc minuts. 

 

Article 13.-  
El membres de l’Assemblea poden  formular precs i preguntes a l’Alcaldia relatius a 

l’actuació o propòsits d’actuació del òrgans del municipi. 

 

Article 14.-  
Es consideren com aprovades per assentiment les propostes de l’Alcaldia si, un cop 

anunciades, no originen cap objecció. Altrament, s’ha de fer votació que serà, en 

caràcter general ordinària a mà alçada. També podrà ser nominal o secreta en els 

supòsits establerts a la llei. El vot dels assistents amb representació, es quantificarà pel 

de les persones representades, segons s’estableix a l’article 5è. 

 

V. El Ple. 

 

Article 15.-  
En tot cas el Ple mantindrà les atribucions que l’article 73.3 del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, preveu per a la Comissió d’assistència a 

l’Alcaldia en els municipis que funcionen en règim de Consell Obert. L’Alcaldia 

designarà Tinent o Tinents d’Alcalde d’entre els altres dos regidors, als que podrà 

delegar per ordre de designació totes o part de les seves atribucions, en cas d’absència o 

malaltia o quan ho consideri oportú. 

 

Article 16.-  

El Ple es convocarà sempre de forma simultània a la convocatòria de l’Assemblea de 

Veïns i, independentment a aquestes sessions de l’Assemblea, també es reunirà per a 

sessions de treball i d’assumptes de la seva competència quan sigui convocat per 

l’Alcaldia. 

Les sessions tindran lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament a l’hora assenyalada a la 

convocatòria i seràn presidida per l’Alcaldia amb l’assistència del secretari de la 

Corporació. 

Correspon al Ple, a més de l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves 

competències, exercir aquelles atribucions que li siguin expressament retornades per 

l’Assemblea de Veïns i les delegades per la pròpia Alcaldia. 

 

Article 17.- 

Els acords adoptats per delegació seran executius, sense perjudici dels recursos que 

procedeixen. 

 



VI. Comissió de comptes. 

 

Article 18.-  
La Comissió especial de comptes estarà formada pel mateix Ple i serà presidida per 

l’Alcaldia. 

Un dels dos regidors estarà habilitat com a tresorer. 

 

Article 19.- 

Correspon a la Comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels 

comptes anuals del municipi, en els termes que preveu l’article 58 del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Disposició final. 

En tot el que s’ha previst en el present Reglament, en relació al funcionament del òrgans 

bàsics i complementaris de representació del municipi, seran d’aplicació les 

disposicions establertes per la Llei 7/85 reguladora de les Bases del règim local, Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril, i demés disposicions de general aplicació. 

 

Esterri de Cardós, 10 d’agost de 2011  

 

L’Alcaldessa,  

 

 

 

 

Maria Pilar Ubach Fàbrega 

 

 

Certifico: Que el present Reglament va ser aprovat inicialment pel Assemblea de Veïns 

d’aquest Ajuntament en sessió de 10 d’agost de 2011, aprovació que s’ha elevat a 

definitiva en no haver-se presentat cap reclamació durant la preceptiva informació 

pública mitjançant edicte al BOP núm. 143, de 6 d’octubre de 2011 

 

I que l’art. 18 és el modificat per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015, elevat a 

definitiu en no haver-se presentat cap al·legació durant la informació pública anunciada 

al BOP núm. 153, d’11 d’agost de 2015.  

 

Esterri de Cardós, 30 de setembre de 2015 

 

El secretari de l’Ajuntament d’Esterri de Cardós 

 

 

 

 

 

Jordi Viñas i Barceló. 

 

 

 


