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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 19 DE SETEMBRE DE 2014 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia dinou de setembre 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) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MIQUEL ÀNGEL VÀZQUEZ HERAS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

 

Excusen la seva absència la Sra. Montserrat Muñoz (GpB), la Sra. Remei Gómez (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. 

Abans de començar la sessió, el Sr. Folch pren la paraula i exposa:  Atès que no he estat convocat a la 

Junta de Portaveus, i per no bloquejar el Ple, determinats acords votaré abstenció o en contra. Podria 

impugnar el Ple, però, no soc de la mena de persona de buscar problemes legals que no beneficien res a 

l’EMD de Bellaterra. 

Sr. Andreu: En un principi vam quedar per fer Junta de Portaveus, però se’m va passar al calendari. Si 

sembla bé, la donem per feta. 

 

1.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE 

CÍVIC TURÓ DE SANT PAU. 

La Junta de Veïns, de data 2 de juliol de 2014, aprovà l’expedient de contractació de la gestió i explotació 

del bar del Centre Cívic del Turó de Sant Pau, juntament amb l’aprovació del plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació. Alhora es va convocar la corresponent 

licitació, mitjançant procediment obert no harmonitzat. 

La Mesa de Contractació reunida el 30 de juliol de 2014 i, examinat el sobre núm. 1, va acordar admetre 

l’única oferta presentada per la Sra. MERCEDES BORRÁS SALVADÓ. 

En data 31 de juliol d’enguany, la Mesa de Contractació, examinat el sobre núm. 2, corresponent als 

criteris dependents d’un judici de valor, i el sobre núm. 3, comprensiu dels criteris avaluables de forma 

automàtica, acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la gestió i explotació de la gestió 
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del bar del Centre Cívic del Turó de Sant Pau a la Sra. MERCEDES BORRAS SALVADO, atès que va ser 

l’oferta econòmica més avantatjosa. 

El President de l’EMD Bellaterra en data 31 de juliol de 2014 va adoptar l’acord d’indicar a la Sra. 

MERCEDES BORRAS SALVADO que havia estat proposada com a adjudicatària atès que va ser l’única 

oferta presentada i s’ajusta als criteris valoratius que consten al plec de clàusules administratives 

particulars. 

Atès l’estat de l’expedient administratiu de referència. 

Atès l’informe jurídic favorable emès per la Secretaria-Intervenció de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

Atès la fiscalització favorable emès per la Secretaria-Intervenció de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

El President proposa a la Junta de Veïns el següent acord: 

Primer.- Adjudicar al licitador Sra. MERCEDES BORRAS SALVADO el contracte administratiu especial 

per a l’explotació del bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau tramitat mitjançant procediment obert, per un 

cànon anual de 600.- € 

Segon.- Requerir a l’adjudicatària, perquè procedeixi a la formalització d’aquest contracte en el termini de 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de la present adjudicació. 

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada en l’expedient administratiu, fent-li saber que contra el 

present acte, podrà interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 116 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la recepció de la 

notificació, davant aquest mateix òrgan o, en defecte d’això, interposar-se recurs contenciós administratiu, 

en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la seva recepció, davant els Jutjats del 

Contenciós Administratiu, segons el que es disposa en el núm. 1 de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se un 

altre que crea convenient. 

Debat. 

Sr. Folch: El grup de CiU s’abstindrà per no haver-se celebrat la Junta de Portaveus i, per tant, no he 

tingut la informació adient. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i 1 abstenció de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATS I COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 
PRESSUPOSTARI  2013 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 van ser sotmesos a informe de la Comissió 

Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovat en data 28 de juliol de 2014. Exposat el 

Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 7 d’agost de 2014, pel 

període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 189 al 193 de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el Ple de l’ EMD de Bellaterra,  
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El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la Junta de Veïns, l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, integrats pels 

següents estats bàsics: 

1. Estats i comptes anuals: 

 -  Balanç de situació 

 -  Compte de resultats 

 -  Liquidació del pressupost. 

 -  Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’ha de pagar 

corresponents a pressupostos tancats. 

 -  Estat de tresoreria 

2. Annex als estats i comptes anuals: 

- Balanç de comprovació 

- Estat de modificació de crèdit 

- Estat de romanent de tresoreria 

- Estat  de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 

 

 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i 

comptes anuals i pels annexos següents: 

 

-  Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats 

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment 

aprovats 

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats. 

- Actes d’arqueig al final de l’exercici 

- Relacions nominals de deutors i creditors 

 

Tercer. Rendir els esmentats comptes de l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra, esdevinguts com 

a resultat de l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

Debat. 

 

Sr. Folch: Hem tingut la informació, ja que vam fer la Comissió de Comptes. El grup de CiU votarà en 

contra. A part que hi ha despeses diverses i altres mal comptabilitzades, vam veure que les despeses de 
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cultura eren excessives. També, veiem que un 17% de la despesa (120.000.- €) és jurídica, per la 

interposició de contenciosos i estudis per fer aquests contenciosos. Aquesta despesa és tant per 

l’Ajuntament de Cerdanyola com pel Govern de l’EMD. Això no beneficia al ciutadà, ja que les dues 

entitats tenen que governar pe donar serveis al ciutadà. Entre les dues entitats pot haver-hi una despesa 

de 250.000.- € de l’EMD i també de l’Ajuntament, solament jurídiques. No vull entrar en culpabilitats, 

entenc que la culpa és més de l’Ajuntament. 

 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i 1 vot en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACOMIADAMENT DEL TÈCNIC DE CULTURA I ESPORTS SR. DIEGO 

BRETON HERNÁNDEZ. 

Vist el Decret de Presidència 23/2012, de 12 de desembre de contractació al Sr. Diego Breton 

Hernández, ocupant un lloc de treball com a tècnic de cultura i esports  de l’EMD Bellaterra, amb la 

categoria d’administratiu, amb un contracte laboral indefinit, jornada parcial. 

D’acord amb el que disposa el Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de l’Estatut dels Treballadors; 

El President  eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

Primer.- Acordar i declarar l’extinció de la relació laboral del Sr. Diego Breton Hernández. 

Segon.- Comunicar aquesta resolució al treballador per ta de fer-li avinent l’extinció del seu contracte 

amb efectes el dia 16 de setembre de 2014. 

Debat. 

Sr. Andreu. Es proposa l’acord d’acomiadament del tècnic de cultura i esports, Sr. Diego Breton 

Hernández, atès que no cassava prou amb les feines que portava. El Sr. Breton està d’acord amb la 

indemnització. 

Sr. Folch. Com es va escollir a aquest treballador? Ha hagut procés de selecció? 

Sr. Andreu: Es va contractar urgentment i directament per Presidència. La plaça no es pot convocar 

encara, la llei de Pressupostos de l’Estat no ho permet. El Sr. Breton s’ha contractat per cobrir una 

necessitat de l’EMD temporal.  

Sr. Folch: Atès que no he tingut la informació per no haver-se convocat la Junta de Portaveus, i no sé els 

motius d’aquest acomiadament, el nostre vot seria l’abstenció. Però considerem que, aquest acord afecta 

a la persona amb conseqüències negatives i la llei interpreta que, en cas de dubte sempre se beneficiarà 

al treballador. 

Sr. Andreu: Per cobrir la plaça amb altre persona contractarem a una empresa de selecció de personal 

que triï la persona idònia per aquest lloc de treball. 



 

5 
 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i 1 vot en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

 
4.- PROPUESTA DE ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MEMORIA 
VALORADA “MILLORA DE LA PISTA FORESTAL ENTRE BELLATERRA I SANT CUGAT DEL 
VALLÈS”. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero.- La Memoria valorada fue aprobada inicialmente por acuerdo de la junta de vecinos el 13 de 
febrero de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 24 de  marzo de 2014, y 
durante el periodo de exposición pública del citado documento no se formularon reclamaciones ni 
alegaciones, por lo que el 2 de  julio de 2014, la Junta de Vecinos aprobó definitivamente la memoria 
valorada de la obra “Millora de la pista forestal entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès”.  
 
Segundo.- El acuerdo de aprobación definitiva ha sido recurrido en reposición el día 29 de julio de 2014, 
dentro del plazo de un mes desde la publicación del acuerdo, por el Colegio de Ingenieros de Montes 
solicitando que se acuerde su anulación por no ser los arquitectos, técnicos competentes para proyectar 
la mejora de una pista forestal. 
 
En el mismo escrito, se solicita mediante otrosí, que a tenor del artículo 111 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común (LRJAP-PAC), se acuerde la suspensión de los efectos de la aprobación del proyecto, en tanto se 
resuelve el presente recurso, a fin de impedir que se causen perjuicios a los intereses afectados. 
 
FUNDAMENTOS   
 
La memoria valorada se ha redactado a los efectos de optar a una subvención de la Diputación de 
Barcelona. Cabe decir que una memoria valorada no es un documento ejecutivo, por lo que se ha de 
completar para la realización efectiva de las obras. En la siguiente fase, redacción y aprobación per la 
Junta de Vecinos, del proyecto ejecutivo se tendrán en consideración las alegaciones del COLEGIO DE 
INGENIEROS DE MONTES  con la finalidad de dar un mejor servicio a los vecinos de Bellaterra. 
 
Y en cuanto a la solicitud por la vía del artículo 111 LRJAP-PAC de suspensión de la ejecución del 
acuerdo impugnado, no es suficiente con la mera alegación, sino que el motivo ha de estar debidamente 
fundamentado, que no es el caso, ni tampoco resulta procedente según lo que se ha motivado 
anteriormente. Además se necesitan otros requisitos para que proceda la suspensión de la ejecución del 
acuerdo, como que la ejecución pueda causar perjuicios de difícil e imposible reparación, que no 
resultaría ser el caso. 
 
Por todo lo expuesto, 
 
El Presidente eleva a la Junta de Vecinos, la adopción del presente acuerdo: 
  
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Montes al 
acuerdo de aprobación definitiva de la memoria valorada de la obra “Millora de la pista forestal entre 
Bellaterra i Sant Cugat del Vallès”, por falta de competencia de un arquitecto para proyectar una pista 
forestal. 
 
Segundo.- Desestimar la petición de suspensión de la ejecución del acuerdo de aprobación definitiva de 
la memoria valorada de la obra “Millora de la pista forestal entre Bellaterra i San Cugat del Vallès”, 
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disponiendo su ejecutividad conforme a lo establecido para los actos de las administraciones públicas 
sujetas al derecho administrativo en el artículo 94 LRJAP-PAC. 
 
Debat. 
 
Sr. Folch: El nostre grup s’abstindrà en la votació per no haver-se convocat la Junta de Portaveus, i per 

tant, no hem tingut la informació de la proposta. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i una abstenció de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

5.- Ratificació del Decret de Presidència núm. 35/2014, d’1 de juliol de 2014, d’interposició del 

recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de l’aportació, a favor de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada Bellaterra, de la quantitat corresponent al període de gener a març de 2014. 

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. 35/2014, d’1 de juliol. 

“Decreto de Presidencia núm. 35/2014 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE: recurso ordinario  313/2014  Sección: AQ 

Parte actora: ENTIDAD MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE BELLATERRA 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICIOS: 
Visto artículo 68, el artículo 21.1.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de 
Régimen Local, y el articulo 53.1.k) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, que aprueba el 
texto refundido de la Ley Municipal i de Régimen Local de Catalunya, que faculten a esta 
Presidencia para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materia de competencia 
de la Junta de Vecinos, por razones de urgencia. 
Vistas las atribuciones que me confiere la legislación vigente. 
 
RESUELVO: 

 
PRIMERO.- Interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra 
l’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS sito en Plaza Francesc Layret s/n 08290 
Cerdanyola del Vallès y  específicamente CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE 
ABRIL DE 2014, DE LA ALCALDESA DE DICHO AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS, QUE ACUERDA  APROBAR LA APORTACIÓN, A FAVOR DE LA ENTIDAD 
MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE BELLATERRA CON CIF P0800249E, DE LA 
CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (99.387,97 Euros), CORRESPONDIENTE AL 
PERÍODO DE ENERO A MARZO DE 2014, CON CARGO A LA APLICACIÓN  
PRESUPUESTARIA 1000-94200-46800-10033 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
VIGENTE, SEGÚN EL DOCUMENTO CONTABLE ADO CON NÚMERO DE OPERACIÓN 
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PRÉVIA 920140001964” Y, DE MANERA INDIRECTA, CONTRA LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014 ACORDADA POR 
EL PLENO DE FECHA 21.12.2013 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÈS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 
2014, EN LO RELATIVO A LA CONSIGNACIÓN  DE ESTA PARTIDA, AL INCUMPLIRSE LA 
OBLIGACIÓN DE PAGO ESTABLECIDA, SEGÚN LO EXPUESTO  y, previos los trámites 
preceptivos, reclame el expediente administrativo correspondiente a fin de que me 
sea puesto de manifiesto para formalizar la demanda, en solicitud  de que, previa 
estimación del recurso, se revoque y DECLARE LA NULIDAD DE DICHOS ACUERDOS, 
dejándolos sin efectos jurídicos, en base a los argumentos expuestos, RECONOCIENDO 
EL DERECHO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE BELLATERRA  AL COBRO ANUAL DE LA 
CANTIDAD PACTADA EN LA BASE IV DE “LES  BASES QUE REGULEN LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS, FUNCIONAMENT I FINANÇAMENT DE LA ENTIDAD MUNICIPAL 
DESCENTRALIZADA DE BELLATERRA”, CON LAS ACTUALIZACIONES ANUALES DE IPC 
CORRESPONDIENTES, CON OBLIGACIÓN DE ESTABLECERLA COMO APORTACIÓN 
PRESUPUESTARIA EN LOS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
FUTUROS Y CON LAS DEMÁS CONDICIONES DE ABONO  PREVISTAS EN DICHA BASE, Y 
ESPECIFICAMENTE EL DERECHO AL COBRO DE LA CANTIDAD TOTAL ANUAL DE 
591.561,52 EUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014, CONDENÁNDOSE, EN 
CONSECUENCIA, AL AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AL PAGO DE DICHA 
CANTIDAD DE LA QUE DEBERÁ DESCONTARSE EL PAGO TRIMESTRAL YA SATISFECHO 
POR IMPORTE DE 99.387,97 EUROS Y EL CORRESPONDIENTE AL  DERECHO DE 
SUPERFICIE EXPUESTO,  CON LOS INTERESES LEGALES A CONTAR DESDE LOS MESES DE 
ENERO Y JULIO DE 2014 PARA CADA PARTE RELATIVA A DICHO SEMESTRE Y HASTA SU 
CUMPLIDO PAGO, PROCEDIÉNDOSE, PARALELAMENTE, A LAS RECTIFICACIONES Y 
ASIGNACIONES PROCEDENTES, EN LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN,  DE ACUERDO 
CON LO AQUÍ ACORDADO, EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014, CON 
IMPOSICIÓN DE COSTAS AL AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
 
 
SEGUNDO.- Nombrar abogado al Sr. Miguel Borrego González y Procurador al Sr. José Manuel 
Puig Abós, para que ostenten indistintamente la defensa y representación de la Entidad 
Municipal Descentralizada de Bellaterra en el presente recurso, en todas sus fases, incluida la 
impugnación de la Sentencia que recaiga en el citado recurso de conformidad con el artículo 
551.3 LOPJ. 
. 
TERCERO.- Tramitar el presente acuerdo al Juzgado de lo contencioso administrativo. 
 
CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Vecino de la presente Resolución en la primera sesión que 
se celebra a efectos de su ratificación. 
 
Así lo manda y firma el Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra, 1 de 
julio de 2014. Dono fe. 
 
 
EL PRESIDENT,                                                             Dono fe, 
RAMON ANDREU ATIK                                                  LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA” 
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SEGON.- Notificar aquest acord als Jutjats contenciós administratius de Barcelona. 
 
 

Debat. 

Sr. Andreu: La proposta d’acord és la ratificació de la interposició del recurs contenciós administratiu 

presentat contra l’aportació incorrecta de l’Ajuntament de Cerdanyola incomplint les Bases i la Sentència. 

Sembla que l’Ajuntament de Cerdanyola vol complir amb el conveni.  

Sr. Folch: Entenc que el Ajuntament, en aquests moments, està complint amb el conveni. 

Sr. Andreu: Té voluntat. Quan l’Ajuntament es posi al corrent de pagament es retiraran els contenciosos 

interposats. Si l’EMD no interposa els contenciosos en temps es perd el dret. 

Sr. Folch: Malgrat que no he tingut la informació per no haver-se convocat la Junta de Portaveus, i atès 

que, l’import a pagar per l’Ajuntament és de uns 100.000.- €, i això perjudica a l’EMD, el meu vot serà a 

favor de la proposta. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i vot a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 
6.- RATIFICACION DEL DECRETO DE PRESIDENCIA NÚMERO 42/2014 DE INTERPOSICIÓN 

RECURSO DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO Y OTORGAMIENTO DE PODERES A 

PROCURADOR. 

El Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra eleva a la Junta de Vecinos, la 
adopción del acuerdo siguiente; 

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Presidencia núm. 42/2014, de 16 de septiembre. 

 
“DECRETO DE PRESIDENCIA NÚM. 42/2014 

Habiéndose tramitado y seguido recurso contencioso-administrativo ordinario 819/2013 ante la Sección 

Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

interpuesto por el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès contra la Ordenanza reguladora del 

estacionamiento limitado de vehículos de tracción mecánica y tasa por la expedición del distintivo, 

aprobada por el Pleno de la Junta de Vecinos de esta EMD Bellaterra en sesión del 21 de enero de 2013, 

en el que ha recaído Sentencia 635/2014, de 14 de julio, estimatoria del recurso y anulatoria de la 

Ordenanza. 

Habiéndose considerado no ajustada a Derecho la referida sentencia, se ha interpuesto por la 

representación procesal de esta EMD Bellaterra dentro del plazo perentorio legal el correspondiente 

recurso de casación para su resolución ante el Tribunal Supremo y por Diligencia de ordenación de 12 de 

septiembre de 2014 se ha tenido por preparado al cumplimentarse por esta parte lo dispuesto en el 

apartado 7º de la LO 1/2009, de 3 de noviembre, por lo que se emplaza a esta parte recurrente par su 
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comparecencia, mediante el correspondiente representante procesal, en el plazo de 30 días ante la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo. 

Considerando que la comparecencia ante el Tribunal Supremo debe realizarse mediante representación 

procesal y defensa jurídica, 

HE VENIDO EN RESOLVER 

PRIMERO.- Disponer la ratificación del escrito de preparación del recurso de casación a que se hace 

referencia en la parte expositiva, así como su interposición contra la meritada Sentencia 635/2014, de 14 

de julio, recaída en el recurso contencioso-administrativo ordinario 819/2013 que se ha seguido ante la 

Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña. 

SEGUNDO.- Otorgar la representación procesal y defensa jurídica de la EMD Bellaterra en el recurso de 

casación al Procurador de los Tribunales de Madrid JOSÉ RAMÓN REGO RODRÍGUEZ y al Abogado 

miembro 17622 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ BUENDÍA, 

respectivamente, con facultades tan amplias como en Derecho fuera menester para la representación y 

defensa del recu8rso, e incluso proceder al nombramiento de su sustitución en otros profesionales con 

atribuciones y competencias en la circunscripción del Tribunal Supremo. 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Junta de Vecinos de la EMD Bellaterra en la próxima sesión que 

se celebre. 

Bellaterra, a 16 de septiembre de 2014. 

El Presidente,      Ante mí: La Secretaria” 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Debat. 

Sr. Andreu: L’Ajuntament de Cerdanyola va denunciar a l’EMD per la posada en marxa de l’aparcament 

en zona  comercial de l’estació. L’Ajuntament ha guanyat el contenciós que va interposar. La Sentència 

considera que fixar l’aparcament a la via pública, és fixar l’ús de la via pública i no és un tema de 

mobilitat. I com al conveni i a la Llei no consta expressament que l’EMD té delegada l’ús de la via pública, 

considera que és competència de l’Ajuntament. 

El servei jurídic de l’EMD valora que fixar l’aparcament a la via pública és una activitat de mobilitat. 

També, sostenim que l’EMD és propietària de tot el patrimoni de Bellaterra, i els carrers són propietat de 

l’EMD. El propietari és el que fixa els usos.  

Sr. Folch: Val la pena interposar el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem? Això triarà 4 o 5 anys 

en resoldre. A més comportarà una despesa important de procuradors, advocats, viatges a Madrid. 

Valoreu la possibilitat de guanyar, ja que les probabilitats de revocació de la Sentència és petita i és difícil. 

Val la pena arribar al Suprem? 

Sr. Andreu: Si la interpretació d’aquesta Sentència fixés l’aparcament de tot Bellaterra com una 

competència de l’Ajuntament, el perjudici a Bellaterra és molt gran ja que afectaria a tota la mobilitat de 
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Bellaterra. El que comportaria més contenciosos i més costos jurídics. La Sentència és breu, es fa una 

interpretació literal de la llei, està basada en uns fonaments de dret fluxos. Es incongruent i absurda.  

Sr. Folch: Ens abstindrem, primer, per falta d’informació al no haver-se convocat la Junta de Portaveus, 

però també perquè veiem la possibilitat de perdre el recurs de cassació interposat davant el Tribunal 

Suprem. 

Votació.- S’aprova la proposta por 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) y una abstenció de 

Convergència i Unió (CiU). 

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

 

 

 

 


