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ACTA DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD BELLATERRA 

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 17 DE GENER DE 2018 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 17 de gener de 2018, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària ordinària per tractar els 

assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

d’ordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la 

Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

El Sr. President, Ramon Andreu, dona la benvinguda a la regidora de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Laura Benseny. 

A continuació es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia de la 

convocatòria. 

1.- Aprovació, si s’escau, del pressupost exercici 2018, bases reguladores 

i plantilla de personal.  

El President de l’EMD Bellaterra ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018. 

La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 
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El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

FONAMENTS DE DRET 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 

legislació vigent. 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 

articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 

2 a 23 del RD 500/1990 i els articles 11 i ss. De la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns els següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’EMD Bellaterra per a 

l’exercici 2018, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 

despesa i l’objectiu del deute públic, les seves bases d’execució i la plantilla de 

personal segons els annexes que s’inclouen a l’expedient i que formen part 

integrant d’aquest acord. 

Segon.- Exposar el aquest acord al pública durant 15 dies a efecte d’examen i 

reclamacions mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler 

d’anuncis d’aquesta entitat, amb l’advertiment de que es considerarà aprovat 

definitivament si durant el període esmentat no es presenten reclamacions, 

d’acord amb allò que preveu l’article 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, que 

desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

Tercer.- El Pressupost entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 169 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

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

vots en contra de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

2.- Proposta d’acord per requerir el pagament íntegre del finançament de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra exercici 2017. 

Atès que ha estat reconegut per dues sentències judicials fermes la obligació 

de l’Ajuntament de Cerdanyola del compliment del finançament de l’EMD 
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Bellaterra recollit a les Bases que regulen la prestació de Serveis i 

funcionament de l’EMD Bellaterra. 

Atès que, aquest reconeixement jurídic a permès que als anys 2014 i 2015 el 

finançament de l’EMD no necessités de cap altre intervenció judicial. 

Atès que, l’Ajuntament de Cerdanyola de forma unilateral redueix l’aportació 

econòmica  de l’any 2016 en un 10 per cent en aplicar una  compensació d’un  

deute econòmic de l’EMD inexistent de 48.954,36.- € 

Atès que l’’EMD es va veure obligada a tornar a recórrer als tribunals per 

aquest fet i que ha estat reconegut per sentencia del  jutjat Contenciós número 

9 de Barcelona, com un deute inexistent. 

Atès que, l’Ajuntament l’any següent torna a reduir l’aportació econòmica en un 

20 per cent del pressupost de l’EMD en aplicar un altre cop la mateixa 

compensació de 44.868,58.- € que ja va aplicar injustament l’any 2016 i a 

demès la incrementa en 86.164,04.- € més per altres apreciacions de suposat 

deute de l’EMD. Per un total de 131.032,62.- €. 

Atès que en data 29 de març de 2017 l’EMD ha justificat i argumentat la 

inexistència de cap d’aquests deutes aportant tota la documentació econòmica 

Atès que l’any 2017 l’EMD s’ha vist un altre cop obligada a anar a recórrer als 

Tribunals per quarta vegada per poder rebre el finançament aprovat per 

executar les seves competències. 

El President eleva a la Junta de Veïns, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola l’abonament dels 131.032,62.- 

€ del finançament de l’any 2017 que no han estat transferit a l’EMD. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Alcalde de Cerdanyola, al Tribunal de 

Comptes i als veïns de Bellaterra. 

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

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

3.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal per la reducció de la circulació al 

Camí Antic de Sant Cugat. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 



 

4 
 

El carrer Camí Antic de Sant Cugat ha estat des de fa molt de temps font de conflicte o 

problemàtiques per la circulació que s’hi ocasiona al llarg del dia (especialment en 

determinades franges horàries) per part de vehicles que aprofiten aquest carrer per a  

enllaçar la zona de la AP-7/B-30 amb la C-58. 

La EMD ha realitzat alguna actuació amb la intenció de reduir/controlar la circulació en 

aquest carrer que ha estat polèmica per afectar a drets fonamentals, la instal·lació de 

pilones. 

Més enllà de l’arbitrarietat amb la que la limitació i/o control de pas i accés s’ha 

produït; la pilona instal·lada per la EMD ha comportat problemes de seguretat 

ciutadana, ja que no es pot garantir el pas dels cossos de seguretat i emergències, 

motiu pel que a data d’avui es troba baixada per ordre judicial. 

Aquesta situació comporta un nou increment del trànsit que genera molèsties als veïns 

i veïnes. 

Aquest increment de trànsit, que ja és problemàtic de per sí, es veu agreujat quan la 

via és usada per vehicles de grans dimensions com ara camions o autobusos, i molt 

especialment aquests darrers donada la importància del factor escolar en la nostra 

Entitat Municipal Descentralitzada.  

El pas d’aquests vehicles de grans dimensions en els carrers sinuosos i estrets de la 

zona del camí antic suposa un perill per als vianants i una notable complicació per la 

circulació. Aquesta, en el cas que es produís un accident entre un vehicles de grans 

dimensions, podria comportar, paradoxalment, una situació de bloqueig de la via que 

suposes de facto un impediment de pas per als cossos de seguretat i emergències. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar al govern de la EMD a estudiar, realitzar els informes i instal·lar els 

mitjans pels quals es podria limitar el pas de vehicles de grans dimensions o tonatge 

en el pas del camí antic en el tram dels límits entre la EMD Bellaterra i el terme 

municipal de Sant Cugat. 

Segon.  Senyalitzar, de manera efectiva, en els límits de la EMD Bellaterra l’existència 
de les mesures preses a fi i efecte d’evitar problemes en la circulació. 

Votació: S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots 

a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

4.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per l’adequació dels accessos a la seu de l’EMD de 

Bellaterra. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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El centre cívic de la Plaça Maragall, seu de la EMD, disposa en la seva part 

frontal, un espai en forma de plaça o placeta que per la seva 

arquitectura/disseny presenta irregularitats en la horitzontalitat del sòl. 

Si bé es tracta de irregularitats molt petites, hem pogut observar en els darrers 

mesos la dificultat que comporten per a persones d’edat avançada o amb 

mobilitat reduïda i que usen implements per a desplaçar-se (bastons, crosses, 

caminadors o cadires de rodes); i molt significativament quan es produeix la 

combinació d’ambdós factors, edat avançada i mobilitat reduïda.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Adequar el tram d’accés a la seu de la EMD des de la vorera fins la 

porta per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. 

Segon. Destinar la partida pressupostaria necessària per a que aquesta 
actuació sigui duta a terme. 

Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 
vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

5.- Moció que presenta el gru`p polític Convergència Democràtica de 

Catalunya pel diàleg institucional. 

Atès que l´actual Conveni es de mínims i no satisfà les necessitats dels 

bellaterrencs. 

Atès que la negociació de un nou conveni es un mandat del Parlament. 

Atès que les negociacions del nou conveni estan en un estat molt avançat. 

Atès que els punts acordats fins als moments donen satisfacció a les 

aspiracions de Bellaterra. 

Atès que els motius per aparcar la negociació del nou conveni  han sigut aliens 

a la pròpia negociació. 

ACORDS 

Únic.- Exhortar que s’estableixi un diàleg entre el President de la EMD i 

l´Alcalde de Cerdanyola per intentar superar la actual situació de bloqueig 

institucional, permetent continuar les negociacions del nou conveni. 

Votació: S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots 

a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
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6.- Precs i preguntes. Els vocals no formulen cap pregunta al President. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-

una hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

 

EL PRESIDENT,                                                      Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 

 

 

 

  

 

 


