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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Una Bellaterra més sòlida

El 3 de juny la magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu nº 9 de 
Barcelona fallava, amb la seva sentència, a favor de Bellaterra i obligava 
l’Ajuntament de Cerdanyola a complir el finançament de l’EMD tal i com 
indica el Conveni Institucional i a abonar la quantitat de més de 150.000 
euros pendents de l’any 2012. Aquesta sentència se suma a la idèntica de 
la reclamació del pressupost del 2011 que ja va aportar a l’EMD 135.000 
euros.

La importància d’aquesta segona sentència ve donada perquè crea 
jurisprudència i converteix ara en insalvable l’obligació jurídica de 
l’Ajuntament de complir amb el correcte finançament de l’EMD seguint 
el Conveni Institucional.

En altres paraules, la magistrada ha reconegut justament els drets de 
Bellaterra a tenir uns mínims, a finançar-se correctament segons el Con-
veni i ha posat límit a l’històric abandonament que hem viscut per part 
de l’Ajuntament de Cerdanyola.

El futur és ara més prometedor per a l’EMD i per a Bellaterra. La qualitat 
i l’estabilitat pressupostària aconseguida permetrà a l’EMD no tan sols 
millorar els serveis sinó que facilitarà molt el camí per a seguir manten-
int l’EMD com fins ara: al corrent de pagament i sense endeutar-se. 

Per arribar fins aquí, s’ha treballat intensament a nivell jurídic i és el mo-
ment de reconèixer públicament la bona feina realitzada per tot l’equip 
jurídic de l’EMD. A tots ells l’agraïment del nostre poble per aconseguir 
en el terreny jurídic el que mai s’havia aconseguit per a Bellaterra.

Visca Bellaterra!

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.emdbellaterra.cat                  Imprenta: Gràfiques Mur       i 100% reciclable 
info@bellaterra.diba.cat

TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9 a 13 i de 16 a 18 h.

_

SERVEIS SANITARIS
Cita prèvia Atenció Primària  93 728 44 44 
CAP Serraparera  93 580 63 63
CAP Canaletes  93 591 07 40
CAP Fontetes  93 594 44 70
CAP Farigola                                           93 691 95 89
Alcohòlics Anònims  93 317 77 77
Centre Salut Mental  93 580 96 77
Creu Roja  93 691 61 61
Programa d’Atenció a la Dona  93 594 21 99
Ass. Esp. Contra el Càncer  93 414 25 25
Hospital Parc Taulí  93 723 10 10
Hospital General de Catalunya  902 533 333
CatSalut Respon (24h) 061
Residència CIM Bellaterra                     93 000 14 01

FARMÀCIES
Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13’30 i 16’30-20 hr  
Cap de setmana 11-14 hr
Farmàcia de l’Autònoma  93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB  93 581 19 74
Universitat Autònoma UAB  93 581 10 00 
Escola Ramon Fuster  93 586 41 06
La Llar d’en Pitus 93 594 00 71
CEIP Escola Bellaterra  93 581 15 83
IES Pere Calders  93 580 14 77
Escola Walforf-Steiner “El Til·ler”  93 592 97 95
Escola La Vall  93 580 37 37
El Musical  93 580 42 46
El Club Bellaterra 93 580 25 42
SAF - UAB                                                93 581 19 34

COSSOS POLICIALS
Mossos d’Esquadra                                   93 592 47 00
Policia Local                                              93 691 20 00

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola  010
Ajuntament OAC  93 580 88 88
Ateneu (extensió)  870
Urbanisme  93 591 41 22
Cultura  93 591 41 33
Emergències  112
Ambulàncies Emergències  061
Bombers  112
Policia Local  092  
 93 691 20 00
Mossos d’Esquadra  112  
 93 592 47 00
Policía Nacional  091  
 93 594 24 80
Ambulàncies  93 712 03 03
Ambulància Creu Roja  93 580 33 33
Dones en Situació de Violència  900 900 120
Aigües Cassa - Avaries  902 290 280
Fecsa Endesa  800 760 706
Gas Natural  902 199 199
Repsol Butà  901 100 100
Correus UAB  93 581 14 06
Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00
FGC  93 205 15 15
Renfe  902 320 320
Taxi Class  93 307 07 07
Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27
Excel Taxi Sant Cugat                             93 583 82 01/02
Aeroport Barcelona Aena  902 404 704
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ESPECIALESPECIAL

Després de la segona sentència favorable a 
l’EMD de Bellaterra sobre l’incompliment del 
finançament per part de l’Ajuntament de Cer-
danyola, l’EMD ja ha ingressat els 150.000 
euros corresponents a la retallada unilateral del 
pressupost del 2012. L’arribada d’aquests diners 
permet a l’EMD executar diversos projectes que 
estaven aturats per manca de finançament.

Amb aquesta segona sentència a favor de 
l’EMD, es posa en envidència que l’Ajuntament 
té l’obligació jurídica de complir el finança-
ment de l’EMD tal i com fixa el conveni institu-
cional. Ara, queden pendents de regularitzar els 
pressupostos dels anys 2013 i 2014, sobre els quals 
l’Ajuntament també havia aplicat retallades unilate-
rals.

La via judicial ha estat l’única sortida que ha trobat 
l’EMD per fer complir el conveni que regula el 
seu funcionament. La presentació de dos re-
cursos al contenciós administratiu es va fer 
després d’esgotar totes les vies de diàleg amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola.

L’EMD ingressa 
150.000€ de la 
sentència del 2012
_

Amb aquests 150.000 euros, l’EMD està exec-
tutant aquests projectes que estaven aturats per 
manca de finançament:

-Renovació parcs infantils Bonaigua i 
Garreta

-Nova vorera C/ Jeroni Martí

-Reparació de voreres C/ Can Llobet

-Pacificació del trànsit amb ressalt 
C/ Pin i Soler

-Senyalització del Camí Verd

-Adeqüació de l’entorn del parc de la 
Bonaigua

-Climatització dels Centres Cívics del Turó 
de Sant Pau i la plaça Maragall 

-Enjardinament rotonda de la Mare de Déu 
de Montserrat

-Enjardinament rotonda de La Vall

-Enjardinament rotonda entrada Terranova

_

Aquests diners permeten 
executar els projectes 
aturats per manca de 
finançament
_

Renovació parcs infantils Bonaigua i Garreta

Durant les pròximes 
setmanes comença-
ran els treballs de 
substitució dels 
elements dels parcs 
infantils del parc de 
la Bonaigua i del si-
tuat entre els carrers 
Garreta i Pere Quart.

Nova vorera C/ Jeroni Martí

Se suavitzarà el revolt de la cruï-
lla entre els carrers Jeroni Martí 
i Sant Plàcid.
En l’espai on està ubicat l’Stop 
la vorera es farà més ampla i 
s’habilitaran dues noves places 
d’aparcament.
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ESPECIAL ESPECIAL

Senyalització Camí VerdReparació voreres C/ Can Llobet

Pacificació trànsit C/ Pin i Soler

Es renovaran diversos trams 
del carrer de Can Llobet que 
s’han anat fent malbé els úl-
tims anys.
Hi ha trams on les voreres 
estan trencades o aixecades, 
i d’altres en que l’aparició 
d’herbes l’han malmès.

Es posarà en marxa un pla inte-
gral de senyalització del Camí 
Verd que creua Bellaterra.
Els nous cartells informaran 
dels diferents punts d’accés, 
així com dels llocs d’interès 
que hi ha en aquesta via verda 
única al Vallès.

El carrer de Pin i Soler 
ja disposa de diversos 
elements per a la paci-
ficació del trànsit, però 
els serveis tècnics han 
detectat un punt on els 
vehicles encara circulen a 
una elevada velocitat.
Per minimitzar les in-
cidències, es posarà un 
ressalt en un revolt situat 
poc després de la cruï-
lla amb el carrer Josep 
Iturbi. 

Adeqüació zona parc de la Bonaigua

S’executaran treballs 
d’esporga tant al parc 
de la Bonaigua com a 
les finques de titulari-
tat pública ubicades a 
l’avinguda Bertomeu 
entre els carrers del 
Pintor Fortuny i Oc-
tavi Bruix. També es 
renovaran les baranes 
protectores d’aquest 
tram de la carretera.
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ESPECIAL ESPECIAL

Climatització dels Centres Cívics del     
Turó de Sant Pau i de la plaça Maragall

Enjardinament rotonda Montserrat

Enjardinament rotonda La Vall

Enjardinament rotonda Terranova

Es continuarà amb la 
millora de la sala gran 
del Centre Cívic de la 
plaça Margall. Si durant 
l’últim any s’ha renovat la 
il·luminació i la megafonia, 
el pròxim pas serà millorar 
la climatització d’un espai 
que és molt utilitzat al llarg 
de l’any tant per les entitats 
com pels tallers de l’EMD. 
Al Centre Cívic del Turó de 
Sant Pau es climatitzarà la 
sala d’actes.

Es millorarà l’enjardinament 
de la rotonda de la plaça de la 
Mare de Déu de Montserrat, 
on conflueix el Camí Antic de 
Sant Cugat amb els carrers 
Amadeu Vives, Apel·les 
Mestres, Pin i Soler, i Enric 
Losantos.

La porta d’entrada 
a Bellaterra des de 
l’autopista C-58 i el 
campus de la UAB 
també s’enjardinarà 
i donarà continuïtat 
al primer pas que es 
va fer amb la donació 
d’oliveres mil·lenàries 
de la família Gonzalez 
Martín.

L’accés a Bellaterra per les 
pilones del Camí Antic 
també veurà millorada 
la seva rotonda amb una 
intervenció paisatgística. 
Aquesta intervenció també 
inclou la instal·lació d’unes 
baranes de seguretat al 
carrer Tatuatge.
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L’EMD reforça 
el servei 
d’escombraries
_

Des del 17 de febrer l’EMD de Bellaterra té 
en marxa un servei de reforç de la recollida 
d’escombraries que presta l’Ajuntament de 
Cerdanyola. Concretament, tots els dimarts 
l’EMD recull la brossa de la fracció rebuig 
i el vidre. D’aquesta manera, s’afegeix un dia 
més de recollida porta a porta als tres dies de 
servei que actualment ofereix l’Ajuntament. 
Aquest dia de reforç s’ha adjudicat a l’empresa 
Ecointel.

Aquest reforç es mantindrà fins que es 
resolgui la demanda judicial que l’EMD va 
presentar contra la retallada unilateral del 
servei que presta l’Ajuntament. 

Durant els primers dies de febrer l’EMD va 
fer arribar una carta informativa als veïns 
i també s’hi adjuntava un imant de nevera 
amb les diferents fraccions de brossa i els 
seus dies de recollida. 

La vocal de Medi Ambient de l’EMD, Tensi Torrecilla

Fruit d’aquestes respostes contràries als interes-
sos de Bellaterra i veient que els carrers del po-
ble estaven plens de brutícia, l’EMD va decidir 
presentar un recurs contenciós administratiu 
per millorar el servei, que encara està en tràmit.

El camió i els operaris d’Ecointel que fan el reforç del servei d’escombraries els dimarts

El 2012, l’Ajuntament va decidir unilate-
ralment reduir de 6 a 3 els dies de recollida 
porta a porta. Aquesta reducció va eviden-
ciar que el servei no s’ajustava a les necessi-
tats de Bellaterra.

La vocal de Medi Ambient de l’EMD, Tensi 
Torrecilla, amb l’assessorament de l’empresa 
consultora ENT Medi Ambient i Gestió, va pro-
posar a l’Ajuntament incrementar el servei de 
recollida de 3 a 4 dies. Com a alternativa també 
es va plantejar mantenir els 3 dies actuals i 
complementar-los amb bateries de contenidors 
dins d’una àrea d’emergència. L’Ajuntament de 
Cerdanyola va rebutjar les dues propostes.

Davant la negativa de l’Ajuntament, l’EMD va 
demanar la transferència del cost dels 3 dies de 
servei i poder-lo gestionar des de l’EMD amb 
la intenció d’incrementar el servei amb un dia 
més. Però aquesta nova proposta també va ser 
rebutjada.

Un vídeo a www.youtube.com/emdbellaterra ex-
plica més detalladament aquesta problemàtica.

Les negociacions amb 
l’Ajuntament 
_

* L’any 2012 l’Ajuntament al·lega qüestions 
econòmiques i decideix unilateralment reduir 
de 6 a 3 els dies de recollida.

* L’EMD proposa reduir de 6 a 4 dies, o bé de 
6 a 3 però amb contenidors dins d’una àrea 
d’emergència. L’Ajuntament ho rebutja.

* L’EMD planteja rebre la competència del 
servei d’escombraries i amb el pressupost 
dels 3 dies aconseguir donar un millor servei. 
L’Ajuntament ho rebutja.

* Davant d’aquests respostes contràries, l’EMD 
presenta un recurs contenciós administratiu 
amb la petició d’aplicar mesures cautelars. El 
judici encara s’ha de celebrar.

* Amb els ingressos de la sentència del pressu-
post del 2012, l’EMD disposa del finançament 
necessari per reforçar el servei d’escombraries 
amb un quart dia.
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Agrupació 
EMD de 
Catalunya 

Tramitació 
Llei de 
Governs 
Locals

Joana 
Ortega 
defensa 
les EMD 
catalanes

Assemblea 
Agrupació 
EMD de 
Catalunya 
a Baldomar

Cursa       
de la  
Diada  
2013

www.youtube.com/emdbellaterra

Deute 
sobre la 
proposta 
de complir 
el conveni 
econòmic 
de l’EMD

Debat 
ampliació 
escola 
Ramon 
Fuster

Rotonda 
Sant Pau 
de Riu Sec

Festa 
Major de 
Bellaterra 
2013

Presentació 
enquesta 
hàbits de 
consum dels 
veïns de 
Bellaterra

Deficient 
servei 
d’escombraries 
de l’Ajuntament 
de Cerdanyola 
a Bellaterra

Cursa 
de la 
Diada 
2014

Festa 
Major 
2014

Jornada de 
seguretat 
aplicada 
als 
habitatges

Cavalcada 
de Reis 
2014

Bicicletada 
pel Camí 
Verd

Què és 
l’EMD de 
Bellaterra?

Cavalcada 
de Reis 
2015

El 9-N a 
Bellaterra
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Notícies

Les gravacions de les diferents càmeres de 
trànsit seran emmagatzemades durant un 
període de temps que no superarà mai els 15 
dies. Per tant, si algun veí creu que els enregistra-
ments de les càmeres li poden ser útil ha de tenir en 
compte que passades dues setmanes ja no es podrà 
accedir a aquestes imatges.

_

Les càmeres estaran 
convenientment 
senyalitzades i seran ben 
visibles
_

Projecte subvencionat 
parcialment per la:

Les càmeres instal·lades a la rotonda de la Mare de Déu de Montserrat

Procés laboriós i complex
_

La posada en marxa de la xarxa de 
càmeres de trànsit a Bellaterra és un 
procés laboriós i complex que es veurà 
culminat d’aquí a unes setmanes. 
Aquest procés requereix de:

Definició del sistema que millor s’escau 
a Bellaterra i els elements tècnics més 
adients.

Selecció dels punts de visualització.

Tramitació i obres per a la ubicació 
dels punts de llum i transmissió de 
dades.

Instal·lació de les càmeres de trànsit. 

Aprovació del projecte per part de la 
Generalitat. 

€
Notícies

Les càmeres 
de trànsit, 
instal·lades
_

La xarxa de vuit càmeres de trànsit dins del 
territori de Bellaterra està pràcticament 
instal·lada i durant les pròximes setmanes 
s’instal·laran les últimes unitats.

Actualment, l’EMD està finalitzantt tots els tràmits 
davant les administracions competents i està a 
l’espera de rebre les autoritzacions pertinents. En 
aquest sentit, l’expedient es farà arribar al De-
partament d’Interior de la Generalitat i també 
s’ha sol·licitat autorització a la Diputació de 
Barcelona.

L’experiència assolida per l’Ajuntament de Mata-
depera ha estat clau per definir el sistema triat a 
Bellaterra. 

La col·locació de càmeres a a la via pública ha de 
buscar el correcte equilibri entre el dret a la segu-
retat, el dret a la intimitat i el dret de la protecció 
de dades. És per aquest motiu que la instal·lació 
de càmeres implica un tràmit molt garantista que 
finalitza amb l’aprovació de l’expedient per part del 
Departament d’Interior de la Generalitat. 

Les imatges capturades per les càmeres de trànsit 
estaran sotmeses a la normativa vigent de priva-
citat i estaran enregistrades i supervisades per 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les 
gravacions estaran sota la custòdia de l’EMD 
i només podran ser visionades per la Policia 
Local de Cerdanyola i els Mossos d’Esquadra 
prèvia petició justificada a l’EMD.

_

Actualment s’està pendent 
de la legalització de 
l’expedient per part de la 
Generalitat
_

_

Les imatges estaran 
sotmeses a la normativa 
vigent de privacitat
_

Les càmeres de trànsit ubicades a la plaça del Pi

L’expedient haurà de tenir l’aprovació del Departament d’Interior

_

Matadepera ha estat un 
referent per a definir el 
sistema de Bellaterra
_
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Com es calcula l’IBI?
_

Ministeri d’Hisenda
A través de la Direcció General del Cadastre i 
de la Gerència Territorial del Cadastre fixa el 
valor cadastral dels immobles. La base impo-
sable de l’Impost de Béns Immobles (IBI) és 
constituïda pel valor cadastral dels immobles 
(valor del sòl + valor de les construccions).

Ajuntament de Cerdanyola
Per fixar l’import final de l’IBI, multiplica el 
valor cadastral fixat per Hisenda per un tipus 
de gravamen únic per a tots els immobles del 
municipi. El coeficient aplicat aquest 2014 a 
Cerdanyola és 0,506.

L’EMD va demanar formalment a principi del 
2013 a l’Ajuntament de Cerdanyola que revi-
sés els valors cadastrals de tots els habitatges 
del municipi. Finalment, durant el ple d’octubre 
de l’any passat l’alcaldessa, Carme Carmona, va 
anunciar que aquest 2015 es faria una nova revisió 
cadastral i que la rebaixa dels valors cadastrals 
seria efectiva el 2016. 

L’assessorament jurídic i tècnic que ofereix gra-
tuïtament l’EMD segueix vigent. Per sol·licitar dia 
i hora es pot escriure un correu electrònic a info@
bellaterra.diba.cat, trucar al telèfon 93 518 18 30 o bé 
sol·licitar-ho personalment a les oficines de la plaça 
Maragall.

_

Finalment l’alcaldessa va 
cedir i va anunciar una 
nova revisió cadastral per a 
aquest 2015
_

Els coeficients de l’IBI
_

Garatge: 0,75
Habitatge: entre 
1,25 i 1,45

Sotacoberta:
Menys d’1,50 metres d’alçada: 0
Més d’1,50 metres d’alçada: 0,70 si 
no està habilitat i 1,45 si ho està

Terrassa: 
Sense cobrir: 0, 
i coberta: 0,70

Superfície exterior no 
coberta: 0

Ús esportiu: (piscina, 
pàdel, tennis...) 0,65

Soterrani: 0,70

Porxo o 
magatzem: 0,70

L’EMD assessora 
més de 200 veïns per 
a comprovar l’IBI
_

Des del mes d’octubre els serveis jurídics i 
tècnics de l’EMD han assessorat més de 200 
veïns per tal de poder rebaixar l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) dels seus habitatges. 

El servei d’assessorament tècnic ha permès revisar 
les superfícies construïdes i els usos que consten 
a la fitxa cadastral de cada immoble. Durant les 
trobades, als veïns que complien els requisits també 
se’ls ha fet un estudi d’alternatives urbanístiques 
que els permetria rebaixar l’actual valor cadastral. 
L’arquitecte de l’EMD, Toni Palomo, explica que 
arran d’aquests casos s’han pogut recomanar actua-
cions de diverses característiques en funció de cada 
cas.

Hi ha hagut quatre tipologies de casos:

1) Recomanació per a la segregació d’una part de la 
finca per poder fer constar la finca com a “no cons-
truïda” i ajustar el valor aplicat.

2) Al·legacions per ajustar la superfície construïda 
a la realitat. En aquests casos s’han detectat errors 
en soterranis, sotacoberts i superfícies declarades 
majors que les reals. 

3) S’han detectat finques que han fet cessió gratuïta 
de terreny a l’Ajuntament de Cerdanyola d’un part 
afectada com a vial. En aquests casos el Cadastre 
seguia cobrant l’IBI per aquesta part de la finca que 
s’havia cedit.

4) En alguns casos s’ha recomanat l’alteració de 
l’ús declarat en alguna part de l’habitatge, com ara 
situacions on la zona d’aparcament consta com a 
habitatge.

_

L’assessorament gratuït 
es continua oferint i es pot 
sol·licitar hora i dia trucant  
al 93 518 18 30
_

L’assessorament jurídic ha servit per aclarir el 
contingut de la carta de la Diputació de Barcelona 
que anunciava un increment retroactiu dels valors 
cadastrals entre els anys 2011 i 2014; alhora que s’ha 
informat als veïns com presentar un recurs per via 
administrativa i fer futures reclamacions per acon-
seguir la rebaixa de l’IBI.  L’advocada Esther Virgili 
explica que després de l’assessorament 25 veïns ja 
han decidit presentar recurs.

El motiu que justifica els recursos és que l’actual 
valor cadastral dels immobles és superior al preu de 
mercat, una situació que vulnera la Llei del Cadas-
tre Immobiliari. Segons la normativa actual, el 
valor cadastral d’un immoble ha d’acostar-se al 
50% del valor de mercat de l’habitatge. 
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Notícies

_

Les pilones no regularan 
el trànsit, sinó que només 
s’activaran com a mesura de 
seguretat quan ho demanin 
els cossos policials
_

Nou control 
d’accés als Pous
_

Aquest mes de febrer han finalitzat els treballs 
d’instal·lació del nou control d’accés d’accés de 
vehicles a la zona d’Els Pous, a la plaça de la Mare 
de Déu de Montserrat.

De moment, les pilones estaran les 24 hores 
del dia baixades ja que des de l’EMD s’ha deci-
dit, inicialment, no utilitzar-lo com a sistema 
regulador del trànsit, sinó que es planteja com 
una mesura addicional de seguretat per als veïns 
i veïnes de Bellaterra.

És per aquest motiu que el nou accés d’Els Pous 
estarà sempre obert i només es tancarà en els casos 
d’emergència en què els cossos policials demanin 
tancar aquest punt d’entrada i sortida del poble. 

En el cas que les pilones estiguin activades, per 
fer-les baixar es podrà  fer servir la mateixa 
targeta que permet el pas per les pilones del 
Camí Antic.

Durant les pròximes setmanes, l’EMD mantindrà 
reunions amb diversos responsables dels ajunta-
ments de Sant Cugat i de Sant Quirze per valorar i 
consensuar conjuntament les necessitats que ha de 
tenir en un futur el nou control d’accés dels Pous.

Les noves pilones d’Els Pous només s’activaran en casos d’emergència 

Durant les pròximes setmanes dues tècniques de 
l’EMD, Ariadna Eeltink i Olga Casanovas, visita-
ran totes les cases de Bellaterra i repartiran 
gratuïtament les noves plaques de gual als 
veïns que disposin d’aparcament dins les seves 
finques.

Aquestes noves plaques substituiran les actuals de 
l’Ajuntament de Cerdanyola, incorporen el nom de 
l’EMD i inclouen una numeració específica per als 
guals de Bellaterra.

L’EMD entrega 
les plaques de 
gual
_

_

Les noves plaques 
incorporen el nom de l’EMD 
i una numeració específica 
per als guals de Bellaterra
_

La visita també servirà perquè tots els habitatges 
de Bellaterra rebin una bossa de ràfia per a la 
recollida selectiva del vidre. D’aquesta manera 
es vol facilitar l’emmagatzematge de les ampolles 
de vidre i fer que la seva manipulació sigui més se-
gura, ja que aquest és un material molt resitent. Les 
ampolles de vidre s’han de treure a la porta de casa 
els dimarts, que és el dia que l’EMD ha reforçat el 
servei de recollida d’escombraries.

Ariadna Eeltink Olga Casanovas

La contractació de les tècniques Ariadna Eeltink 
i Olga Casanovas a l’EMD de Bellaterra s’ha fet a 
través del “Programa complementari de foment 
de l’ocupació local” impulsat per la Diputació de 
Barcelona. 

Projecte subvencionat 
íntegrament per la:€
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