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

EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 13 DE FEBRER DE 2014 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia tretze de febrer de 2014, es reuneixen en la Sala de Plens els 

membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària 

extraordinària 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: 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MIQUEL ÀNGEL VÀZQUEZ HERAS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb caràcter d’extraordinària i en primera 

convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la Secretària  Interventora de l’Entitat BEATRIZ 

RIPOL CARULLA. 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 16 DE GENER DE 2014. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de 

gener de 2014. 

 

2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA VOCAL DE GENT PER BELLATERRA A LA SRA. MARIA 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS. 

Atès l’acceptació de la renúncia de la vocal de Gent per Bellaterra, Sr. Jordi Sabaté Nuri, per la Junta de 

Veïns de data 10 d’octubre de 2013. 

El President de la Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la Junta de Veïns la adopció 

del següent acord: 

PRIMER.-  Proposar el nomenament de la vocal de Gent per Bellaterra a la Sra. Maria Helena Figuerola 

Llamas, amb D.N.I. núm. 77288212R. 

SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central. 

PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. MARIA HELENA FIGUEROLA LLAMAS 

 

 



 

2 
 

A continuació, la Vocal prendrà possessió del seu càrrec, procedint a jurar o prometre acatament a la 

Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, d’acord amb la fórmula prevista pel Reial Decret 

707/79, de 5 d’abril, en concordança amb l’article 18.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 

PRESIDENT: Jureu o prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec de Vocal de la Junta de Veïns 

de l’EMD de Bellaterra amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a Norma fonamental 

de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

VOCAL: Ho prometo. 

Sr. Andreu: Benvinguda. 

Sr. Folch: Des del grup de CiU volem donar li la benvinguda. 

Sra. Figuerola: Moltes gràcies. 

 

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 35/2013, DE 9 DE DESEMBRE DE 
PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT 
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD DE LA JUNTA 
DE VEÍNS DE L’EMD DE BELLATERRA DEL PROJECTE DE MOBILITAT AL CENTRE DE 
BELLATERRA. 

El President de l’EMD de Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord; 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 35/2013, de 9 de desembre. 

“Decret de Presidència núm. 35/2013, de 9 de desembre, de personació en el recurs contenciós 
administratiu interposat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contra l’aprovació definitiva de 
l’acord de la Junta de Veïns de l’EMD de Bellaterra del projecte de mobilitat al centre de Bellaterra. 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: recurs ordinari A 379/2013 

JUTJAT NÚMERO 5 DE BARCELONA 

Part actora: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA 

ANTECEDENTS: 
 

FONAMENTS JURÍDICS: 

Vist 68 l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 

53.1.k) 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, que faculten a aquesta Presidència per a l’exercici d’accions judicials i 

administratives en matèria de competència de la Junta de Veïns, per raons d’urgència. 

Atès les atribucions que em confereix la legislació vigent. 

 

RESOLC: 
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Primer.- Que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra es personi i comparegui en el recurs 

ordinari núm. 379/2013 A  que es segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 

interposat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contra l’aprovació definitiva de l’acord de la Junta de 

Veïns de l’EMD de Bellaterra del projecte de mobilitat al centre de Bellaterra. 

Segon.- Nomenar Advocat al senyor Miguel Borrego Gonzalez i Procurador al Sr. José Manuel Puig 

Abós, per tal que ostentin indistintament la representació i defensa d’aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en el recurs abans esmentat en totes les seves fases, inclosa la 

impugnació de la sentencia que recaigui en l’esmentat recurs de conformitat amb l’article 551.3 LOPJ. 

Tercer.- Trametre al Jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona l’expedient administratiu 

corresponent. 

Quart.- Donar compte d’ aquesta Resolució a la Junta de Veïns a efectes de la seva ratificació. 

Així ho mana i signa el President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a 9 de desembre 

de 2013. Dono fe. 

EL PRESIDENT,                                                                           Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                               LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA” 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona. 

Debat.- No se’n produeix. 

Votació.- S’aprova la proposta per 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 36/2013, DE 9 DE DESEMBRE DE 
PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA FUNDACIÓ 
PRIVADA COLLSEROLA CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
VEÍNS DE L’EMD DE BELLATERRA DEL PROJECTE DE MOBILITAT AL CENTRE DE BELLATERRA. 

El President de l’EMD de Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord; 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 36/2013, de 9 de desembre. 

“Decret de Presidència núm. 36/2013, de 9 de desembre de personació en el recurs contenciós 
administratiu interposat per la FUNDACIÓ PRIVADA COLLSEROLA contra l’aprovació definitiva de 
l’acord de la Junta de Veïns de l’EMD de Bellaterra del projecte de mobilitat al centre de Bellaterra. 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: recurs 299/2013 B 

JUTJAT NÚMERO 7 DE BARCELONA 

Part actora: FUNDACIÓ PRIVADA COLLSEROLA 
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ANTECEDENTS: 
 

FONAMENTS JURÍDICS: 

Vist 68 l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 

53.1.k) 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, que faculten a aquesta Presidència per a l’exercici d’accions judicials i 

administratives en matèria de competència de la Junta de Veïns, per raons d’urgència. 

Atès les atribucions que em confereix la legislació vigent. 

RESOLC: 

Primer.- Que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra es personi i comparegui en el recurs 

ordinari núm. 299/2013 B  que es segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 

interposat per la FUNDACIÓ PRIVADA COLLSEROLA contra l’aprovació definitiva de l’acord de la Junta 

de Veïns de l’EMD de Bellaterra del projecte de mobilitat al centre de Bellaterra. 

Segon.- Nomenar Advocat al senyor Miguel Borrego Gonzalez i Procurador al Sr. José Manuel Puig 

Abós, per tal que ostentin indistintament la representació i defensa d’aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en el recurs abans esmentat en totes les seves fases, inclosa la 

impugnació de la sentencia que recaigui en l’esmentat recurs de conformitat amb l’article 551.3 LOPJ. 

Tercer.- Trametre al Jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona l’expedient administratiu 

corresponent. 

Quart.- Donar compte a la Junta de Veïns d’aquesta Resolució en la primera sessió que es celebri a 

efectes de la seva ratificació. 

Així ho mana i signa el President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a 9 de desembre 

de 2013. Dono fe. 

EL PRESIDENT,                                                                           Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                               LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA” 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona. 

Debat.- No se’n produeix. 

Votació.- S’aprova la proposta per 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

05.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 37/2013, DE 27 DE DESEMBRE DE 
PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT 
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS CONTRA DETERMINATS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA I DE LA 
TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DISTINTIU. 
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El President de l’EMD de Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord; 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 36/2013, de 27 de desembre de personació en el 
recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contra determinats 
preceptes de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’estacionament limitat de vehicles de tracció mecánica i 
de la taxa per a l’expedició de distintiu. 

“Decret Núm. 37/2013, de 27 de desembre. 

Primero.- Disponer la personación en el recurso contencioso-administrativo núm. 819/2013 interpuesto 
por el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés contra la desestimación por silencio administrativo del 
requerimiento de anulación formulado por el referido Ayuntamiento en fecha 3 de abril de 2013 contra 
determinados preceptos de la Ordenanza fiscal reguladora del estacionamiento limitado de vehículos de 
tracción mecánica y la tasa para la expedición del distintivo, aprobada definitivamente por la Junta de 
Vecinos de esta Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra en sesión de 21 de enero de 2013 y 
publicada en el BOP de Barcelona de 4 de febrero de 2013, del que conoce la Sección Primera de la Sala 
de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Segundo.- Disponer la remisión del expediente administrativo correspondiente conforme a lo establecido 
en el art. 49.1 LJCA y sin necesidad de realizar citación alguna por cuanto que no aparecen en el 
expediente otras personas interesadas. 

Tercero.- Designar para la representación procesal de esta Entidad Municipal Descentralizada de 
Bellaterra al Procurador de Barcelona JORDI PICH MARTÍNEZ y para su defensa al Abogado del Colegio 
de Barcelona JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ BUENDÍA, a fin de que representen y defiendan a esta Entidad 
Municipal en el referido recurso, en todas sus fases e instancias, incluida, en su caso, la impugnación de 
la sentencia que en el mismo recaiga. 

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la Junta de Vecinos de esta Entidad Municipal Descentralizada de 
Bellaterra a efectos de su ratificación. 

Bellaterra, a 27 de diciembre de 2013 

EL PRESIDENTE,                                                                        Doy fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                               LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA” 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

Debat.- No se’n produeix. 

Votació.- S’aprova la proposta per 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

6.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL PLA DE VORERES I RECEPCIÓ PROVISIONAL 

DE LES OBRES. 
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Atès que les obres “Millora de la mobilitat peatonal en diverses zones de Bellaterra”, s’han executat dins 

del termini fixat i d’acord amb els projectes que van ser aprovats i adjudicats pels òrgans competents; 

Atès que l’estat de les obres és el següent: Obres acabades i en perfecte estat per la seva recepció. 

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

Primer.- Aprovar de la certificació de les obres “Millora de la mobilitat peatonal en diverses zones de 

Bellaterra” i per un import d’euros de quaranta-nou mil tres-cents noranta-vuit amb vuitanta-quatre 

(49.398,84) IVA inclòs. 

 Segon.- Formalitzar la recepció provisional de les obres esmentades. 

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona. 

Sr. Andreu: S’ha realitzat la reparació de les voreres de l’entrada de Can Edo abans de la corba de la 

Font de la Bonaigua, voreres del carrer Santiago Rossinyol; i del carrer Alarcón també s’ha fet un tros de 

vorera. 

Debat.- No se’n produeix. 

Votació. S’aprova la proposta amb 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE L’OBRA “PAS DE VIANANTS SOTA LA CARRETERA 

BV 1414 AL TRAÇAT DEL CAMÍ VERD” 

Vist el projecte de l’obra “Pas de vianants sota la carretera BV-1414 al traçat del camí verd”, redactada 

pels serveis tècnics de l’EMD de Bellaterra, Sr. Antoni Palomo Molina, i per un import d’euros dos-cents 

tretze mil vuit-cents sis amb quaranta-cinc (213.806,45.- €).  

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, 

la seva aprovació inicial, la submissió a informació a informació pública per un període mínim de trenta 

dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de 

les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 

i 37.6 del ROAS:  

LEGISLACIÓ VIGENT: 

Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, en concordança amb l’article 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment  el projecte “Pas de vianants sota la carretera BV-1414 al traçat del camí 

verd”, redactada pels serveis tècnics de l’EMD de Bellaterra, Sr. Antoni Palomo Molina, i per un import 

d’euros dos-cents tretze mil vuit-cents sis amb quaranta-cinc (213.806,45.- €).  
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SEGON.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a  comptar 

des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’EMD Bellaterra 

durant els quals es pot examinar i formular – hi les al·legacions pertinents. 

Sr. Andreu: Aquest projecte forma part de la subvenció que cada quatre anys dona la Generalitat de 

Catalunya, dins del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).  

Dintre d’aquesta convocatòria, 2013-2017, es va presentar aquest projecte. 

Sr. Folch: Tal i com es va dir a la Junta de Portaveus, d’aquest projecte la Generalitat solament 

subvenciona un vuitanta per cent (80%). Si no es concedeix la subvenció de la Diputació de Barcelona, 

hem de pagar cinquanta mil euros del pressupost general de l’EMD. Crec que és un luxe, tal i com està la 

situació econòmica actual. Creiem que és desorbitat aquest import del projecte. També creiem que hi ha 

mancances  a Bellaterra més importants.  

Sr. Andreu: Nosaltres vam estimar que el projecte era prou important, per un tema de seguretat vial i de 

mobilitat. 

Votació.- S’aprova la proposta per 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “MILLORA DE LA PISTA 

FORESTAL ENTRE BELLATERRA I SANT CUGAT DEL VALLÈS” 

Vista la memòria valorada de l’obra “Millora de la pista forestal entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès”, 

redactat pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni Palomo Molina  i per un import d’euros quaranta-vuit mil 

set-cents setanta-ú amb vint-i-cinc  IVA inclós (48.771,25.-) 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, 

la seva aprovació inicial, la submissió a informació a informació pública per un període mínim de trenta 

dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de 

les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 

i 37.6 del ROAS:  

LEGISLACIÓ VIGENT: 

Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, en concordança amb l’article 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment  la memòria valorada de l’obra “Millora de la pista forestal entre Bellaterra i 

Sant Cugat del Vallès”, redactat pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni Palomo Molina  i per un import 

d’euros quaranta-vuit mil set-cents setanta-ú amb vint-i-cinc  IVA inclòs (48.771,25.-) 

SEGON.- Sotmetre l’esmentada memòria a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a  

comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, i al tauler d’anuncis de l’EMD Bellaterra 

Debat.-  



 

8 
 

Sr. Andreu: Es tracta de la pista que va des de Vallsolana a la meitat del camí Antic, a prop de la plaça 

Montserrat. El projecte contempla arreglar la pista que està molt deteriorada per que sigui transitable, i 

evitar problemes de seguretat forestal. 

Sr. Folch: Aquest projecte ho veiem diferent. Estem parlant de quaranta-vuit mil euros. Si la resta es 

subvenciona per la Diputació de Barcelona, correcte; en cas contrari, deu mil euros es poden assumir per 

l’EMD. 

Votació.- S’aprova la proposta per 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

9.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PRESENTADA PER L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA. 

Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 

2013 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 

transferits a l’Ens. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix 

l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 

març, i que importa les quanties següents: 

 

.- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013: 

Rebuts                  ,00 

Liquidacions             114,66 

 

.- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013: 

Rebuts             2.188,14 

Liquidacions                 76,06 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de 

l’ORGT s’ha practicat correctament. 

S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2013 presentada per l’ORGT. 

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

PRIMER.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de 2013 presentada per l’ORGT. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

Debat.- No se’n produeix. 
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Votació.- S’aprova la proposta per 7 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB); un vot a favor de 

Convergència i Unió (CiU) i una abstenció de Convergència i Unió (CiU). 

 

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

del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                                    LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 
 


