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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 4 DE DESEMBRE DE 2013. 

 

A Bellaterra, sent les dinou hores del dia quatre de desembre de 2013, 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 tractara els assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatoria que a continuació es 

relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint també els següents vocals: 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

MIQUEL ANGEL VÁZQUES HERAS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

Excusa la seva absència la Sra. Montse Muñoz (Gent per Bellaterra) i la Sra. Remei Gómez Pérez 

(Convergència i Unió). 

La sessió a qué la present acta es refereix es celebra amb el carácter d’extraordinària i en primera 

convocatoria. De quant en ella es va acordar dón fe la Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL 

CARULLA. 

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

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DE 

VORERES DE BELLATERRA I PROJECTE DE LA MILLORA DE LA MOBILITAT PEATONAL EN 

DIVERSES ZONES DE BELLATERRA 

Secretària:  

Vist el projecte de “reparació de voreres de Bellaterra”, redactat pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni 

Palomo Molina  i per un import d’euros quaranta-vuit mil nou-cents cinc amb sis IVA inclós (48.905,06.-) 

Vist el projecte per la “millora de la mobilitat peatonal en diverses zones de Bellaterra”, redactat pels 

serveis tècnics de l’EMD, Sr. Antoni Palomo Molina i per un import de quaranta-nou mil tres-cents noranta 

vuit euros amb noranta-quatre euros IVA inclós (49.398,94.-) 

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: 
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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 concordancia amb l’article 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

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

Havent transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al.legació, el 

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

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de reparació de voreres de Bellaterra i el projecte per la 

millora de la mobilitat peatonal en diverses zones de Bellaterra, redactats pels serveis tècnics de l’EMD 

Bellaterra, i per un import de d’euros quaranta-vuit mil nou-cents cinc amb sis IVA inclós (48.905,06.-) i 

per un import de euros quaranta-nou mil tres-cents noranta vuit euros amb noranta-quatre IVA inclós 

(49.398,94.-) respectivament. 

SEGON.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’EMD Bellaterra. 

Debat.- No n’hi ha. 

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

Convergència i Unió (CiU). 

 

2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2013 
 
Secretària: 
 
Atès que existeix despesa que no pot demorar-se fins a l´exercici següent, per la qual no existeix crèdit en 
el vigent pressupost de l´EMD, segons queda justificat a la Memoria que forma part de l éxpedient,. 
 

Vist l´informe favorable de Secretaria Intervenció de data 28 de novembre de 2013. 

De conformitat amb el que disposa l´article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova 

el Text Refòs de la llei reguladora d´Hisendes Locals i l´article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local,aquesta  Presidencia eleva al Ple de la Junta de Veïns de 

l´EMD de Bellaterra, el següent acord: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdit núm. 4/2013  

SEGON.-  Exposar aquest edicte al públic mitjançant anunci al tauler d´anuncis de l´EMD durant el termini 

de 15 dies. Dins d´aquest termini els interessats podran examinar l´expedient i presentar reclamacions al 

Ple. 

Debat.- 

Sr. Folch: Nosaltres votarem en contra. Hi ha uns ingressos adicionals de 102.502,90.- €, dels quals 

20.000.- € aniran a la partida de manteniment d’espai públic (solament un 20 per cent). Tal i com està 

Bellaterra no ens sembla be. La part més important de la modificació és l’increment de la partida de 

despesa Jurídica. 

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

Convergència i Unió (CiU).   
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3.- Aprovació inicial del Pressupost exercici 2014 i de la plantilla de personal. 

Secretària: 

El President de l’EMD Bellaterra ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014. 

La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 

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 el següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’EMD Bellaterra per a l’exercici 2014, d’acord amb 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic. 

Segon.- Aprovar la plantilla de personal. 

Tercer.- Aprovar les bases d’execució. 

Quart.- 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. 

Cinquè.- 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. 

Debat.- 

Sr. Folch: Be, hi ha 100.000.- euros de la Diputació de Barcelona per fer les voreres. Em sembla molt be.. 

Dels ingressos 725.000.- €, solament dediquem 122.000.- € a manteniment i espai públic, més elements 

de mobilitat 46.000.- € que podriem sumar, total són 168.000.- €.Tal i com està Bellaterra del 

manteniment i espai públic el que no entenem per què com a mínim la mitat del Pressupost no va a 

aquesta partida. 

Desprès, a la partida de despeses jurídiques i contenciosos hi ha 90.000.- € Hem pressupostat 180.000.- 

€ en dos anys en despesa jurídica i contenciosos. Desprès tenim estudis i treballs tècnics que molt són 

Jurídics i contenciosos; ja suma 122.000.- €. Després tenim una partida d’assessorament profesional 
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dotada en 15.000.- €, que molt són despesa Jurídica i contenciosos. Tenim també la partida de treballs 

tècnics de comunicació dotada en 12.000.- € i pregunto qué s’ha de comunicar tant a Bellaterra. I a més a 

part de despesa jurídica i contenciosos tenim festes, 41.000.- €, altres despeses diverses dotada en 

15.000.- €, publicitat i campanyes institucionals dotada en 11.000.- € 

La meitat del pressupost va a aquestes partides de les quals la gent de Bellaterra no gaudeix de tant 

estudi tècnic, tanta comunicación, juristes, etc. 

Evidentment votarem en contra. I el que em sembla pitjor és que, el pressupost  que vaig veure a la Junta 

de Portaveus estava dotat de majors ingressos. Pregunto, perqué s’ha rebaixat?. I la partida de despesa 

que rebaxeu és manteniment i espai públic. Així no ens en sortirem en tenir un poble més net, els carrers 

decents etc. Crec que aquestes partides no donen cap servei als ciutadans. 

Sr. Andreu: A la pregunta per què s’ha modificat el Pressupost? Per què ha d’haver un equilibri econòmic 

financer marcat per la nova llei estatal d’Hisenda, i que els ingressos siguin garantits, per què en cap cas 

es pugui dir que estem fent un pressupost amb més ingressos dels que es preveu que tinguem. 

Sr. Folch: Per tant, el pressupost que vaig veure a la Junta de Portaveus, els ingressos eren ficticis 

estaven inflats? 

Secretària: Es van pressupostat 45.000.- € en ingressos de la Generalitat que corresponent a 15.000.- de 

l’exercici 2012 i 15.000.- € de l’exercici 2013, que ja estaven pressupostats en anys anteriors. 

Sr. Andreu: Perque s’entengui. La Generalitat, cada any, fa una aportació a tots els municipis i ens locals 

que és el Fons Català de Cooperació Local. A Bellaterra li corresponen 15.000.- €, dels quals a l’any 2011 

es van cobrar, tard, però es van cobrar i els corresponents als exercicis 2012 i 2013 de 15.000.- € 

respectivament no s’han cobrat encara. Per tant, pressupostavem 2012 i 2013. Igualment vam 

pressupostat la Sentència del contenciós EMD Bellaterra contra l’acord d’aprovació del pressupost 2012 

de l’Ayuntament de Cerdanyola del Vallès que encara no s’ha cobrat. Ingressos que esperem que arribin. 

Ens han recomanat que per donar compliment a la normativa estatal pressupostem els ingressos a la 

baixa. En tot cas, ja farem modificacions pressupostàries quan cobrem els 85.0000.- € de la Sentència del 

contenciós interposat i pel retràs en el pagament del Fons de Cooperació Local de la Generalitat. 

Sr. Vàzquez: Sobre el tema de l’espai públic. Ens ha extranyat per per vosaltres sigui el més important del 

pressupost. Precissament, intentem arreglar un greu històric que s’ha produït quan l’espai públic era 

responsabilitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Durant dos últims mandats el que era regidor d’espai públic era el senyor de CiU a l’Ajuntament de 

Cerdanyola. Tot això ve del mandat de Cerdanyola, quan l’espai públic era a càrrec de CiU. 

Sr. Folch: Es més fácil carregar les culpes a l’Ajuntament de Cerdanyola. Imagineu que no existeixi l’EMD 

i l’Ajuntament posa els mateixos diners a l’EMD.  Tot aniria a manteniment i espai públic. No habría 

contenciosos, treballs tècnics, anuncis publicitaris, assessorament professional. Si per vostès és 

important el manteniment i espai públic, no entenem que designin 122.000.- €, no més un 15 per cent del 

pressupost. Si està malament, la responsabilitat ara no és de l’Ajuntament. No es fa l’esforç de dotar més 

aquesta partida. Si preguntessim a la gent de Bellaterra quina es la partida més important, contestarien 

l’espai públic. 

Sr. Andreu: Discrepem en l’afirmació que es fa de que la partida més important sigui el manteniment i 

l’espai públic. Actualment per Bellaterra és més important la partida jurídica, mentre l’Ajuntament tingui 

l’actitut que te. Podriem tenir les voreres molt be, la jardineria, l’asfaltat. En canvi tindriem ja col.locat i 
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ampliat l’escola Ramon Fuster, amb un alumnat de 1.300 alumnes, amb un colapse diari dues vagades al 

dia que no hi cap a Bellaterra. Aixó no s’està produïnt pel contenciós. Tindriem el centre del Xiprès amb 

una sèrie d’ampliacions que, creiem, no són adients en el centre del poble. I el més important, no tindriem 

els 130.000.- € del contenciós del pressupost de Cerdanyola 2011, que hem gastat aquest any en espai 

públic i en la despesa jurídica que s’està fent. No tindriem l’esperança que algún tercer, algún jutge obligui 

a l’Ajuntament a aplicar un sistema de recollida d’escombreries que sigui normal. Entenem que és un 

sacrifici, perqué l’espai públic es resent, però és necessari. És una prioritat per nosaltres i així ho hem 

pressupostat. 

Sr. Folch: A més està pressupostat anuncis, publicitat, treballs tècnics de comunicación, que no és una 

despesa per guanyar contenciosos a l’Ajuntament. Pel que és l’EMD hi ha una despesa enorme a 

publicitat, anuncis, assessoraments  professionals. Qué s’ha de comunicar? Podem tenir suspites de lo 

que s’ha de comunicar, però no les vull dir.  

Crec que estem fent mal negoci tal i com està aquest Pressupost. Estem en desacord totalment.  I 

recordó que la responsabilitat de repartir els diners no és de l’Ajuntament, és de l’EMD. 

Votació.- S’aprova la proposta amb cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i un vot en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

4.- Aprovació definitiva Ordenança reguladora  de la taxa per les entrades de vehicles a través de 

les voreres i les reserves de via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol tipus. 

La Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió ordinària celebrada en 

data 10 d’octubre de 2013 va adoptar l’acord d’aprovació provisional de l’Ordenança reguladora  de la 

taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament 

càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus. 

L’expedient que inclou el texte de l’Ordenança va ser exposat al públic mitjançant la inserció en el Butlletí 

Oficial de la Província de 25 d’octubre de 2013 i al tauler d’anuncis de l’EMD. 

Transcorregut el termini de trenta dies hàbils d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al.legació 

ni reclamació, 

El President eleva a la Junta de Veïns el següent ACORD: 

Primer.- APROVAR definitivament l’Ordenança reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través 

de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol tipus. 

Segon.- Publicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Debat.- 

Sr. Folch: Nosaltres en un principi vam votar a favor, atès que es rebaixava l’import de la taxa. Però ara hi 

ha l’obligació dels que no tinguin el gual tenen que fer – ho. Veig molt intervencionisme, la gent té que 
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demanar permís a l’Ajuntament per donar-se d’alta i per donar-se de baixa i estem fent que la gent de 

Bellaterra tingui més despesa. 

Nosaltres, en un principi, estem a favor de la baixada de la taxa, però en contra de les obres al donar de 

baixa el gual. Si no m’equivoco, si una persona no vol el gual, ha d’inutilitzar-lo. 

Si un no vol el gual 

Aixó es república Soviètica, intervencionisme, fascisme. És anticonstitucional obligar al ciutadà a fer 

coses dintre de casa seva. I a sobre a tenir més despesa. 

Sr. Andreu. L’EMD té la competència transferida de guals i del cobrament de la taxa. Estem reclamant els 

expedients a l’Ajuntament. Cada gual té la seva casuística particular. 

Mantenim la mateixa normativa que l’Ajuntament de Cerdanyola, però introduïm dos variants, donem més 

joc. 

Si una persona vol donar-se de baixa del gual, pot fer: poster fora, posar poster dintre, ajardinar la zona, 

plantar arbre, però aquélla entrada de vorera ha de quedar inutilitzada. Hem flexibilitzat la situación en la 

que ens trobabam fins ara de posar un fitó a la vorera. 

Com qualsevol altre poble, la persona ha d’adaptar la vorera i al seu cost. Aixó implica: 

Demanar la llicència d’obra a l’Ajuntament, fer la vorera, passar la inspecció urbanística i la inspecció de 

gual. Amb aquesta normativa que aprovem avui facilitem la tasca a la persona, ja que donem la 

possibilitat que es pugui fer la vorera per la brigada de l’EMD, fixant uns costos més baixos. 

Fins ara, s’havia de demanar permís a l’Ajuntament de Cerdanyola i agafar una empresa per fer-ho. 

Actualment tindrà una altra via. Igualment passa per la baixa de gual, la persona haurà de restablir la 

vorera pel mateix procediment, bé tramitant llicència d’obres a l’Ajuntament, fer l’obra i passar les 

inspeccions o bé, fer l’encàrrec a la brigada de l’EMD pel preu que estem aprovant avui. 

No estem limitant la normativa que ja tenim, sino la estem lliberant. 

Sr. Folch: Aquest matí he anat a Terranova. Hi ha 60 o 70 guals, i dos plaques. Vaig mirar els guals, tots 

són diferents. L’Ajuntament va ser flexible. No conec cap cas en què l’Ajuntament obligués a posar un 

poste davant la porta. 

Sra. Torrecilla. Conec una persona que volia donar-se de baixa de gual, L’Ajuntament fa quatre mesos li 

van obligar a posar un poster o aixecar la vorera a càrrec seu. Va venir un inspector de Cerdanyola i va 

donar de baixa el gual. 

Sr. Folch: Estic d’acord en l’obligació d’aixecar la vorera, però no en l’obligació d’inutilitzar-ho. 

Sr. Andreu: Es la normativa vigent de l’Ajuntament. Aixecar vorera i impedir l’entrada de vehicle. 

D’altra banda, quan s’actúa en via pública hi ha responsabilitat de l’EMD. No podem deixar que els veíns 

facin el que vulguin.La nostra forma de legislar ha de fer que els guals es facin seguint la normativa. No 

estem posant més restriccions, constreñir la llibertat de la persona que vol fer un gual o donar-se de 

baixa. La estem lliberant. 

La placa no és obligatori tenir la. De fet, hem rebaixat el seu cost. Si un vehicle aparca davant casa teva i 

no està la placa, la policía no retira el cotxe. 
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Sr. Folch: Estic d’acord en aixecar la vorera, posar terra, deixar l’espai públic com està. La normativa de 

l’Ajuntament està mal feta i la podriem canviar. Dins de casa teva no et poden obligar a res. Va en contra 

de la llibertat de la persona. 

Votació.- S’aprova la proposta amb cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i un vot en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

5.- APROVACIÓ DE LA PLACA DE GUAL 

Vista l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 

voreres i les reserves de via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 

tipus. 

Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

ÚNIC.- Aprovar el model de placa de guals de Bellaterra consistent en una senyal circular de 35 cm de 

diàmetre on hi està imprés un disc de prohibit aparcar sobre un fons groc on hi consten les lletres EMD 

Bellaterra i Gual permanent tal com apareix en la il·lustració.  

Debat.- 

Sr. Andreu: Modificar que no són 35 cm de diàmetre, sino 25 cm.  

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

Convergència i Unió (CiU). 

6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES. 

Secretària: 

MOCIÓ que presenta el President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra a la Junta de 

Veïns. 

Atès que considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument valuós i necessari per 

a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra entitat local per si mateixa i tota sola. 

Atès que l’ACM és l’organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca encaminada a resoldre 

la problemática dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa de la personalitat intrínseca de tots i 

cadascun dels municipis, així com de la identitat de les nostres comarques i de la realitat nacional de 

Catalunya. 

Per aquests motius, la Junta de Veïns de l’Enitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra aprova els 

següents ACORDS: 

Primer.- Adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els Estatuts i drets i 

obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent; al mateix temps, facultar al Sr. President per 

a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre. 

Segon.- Que la Secretària – interventora expedeixi abans de quinze dies el certificat d’aquest acord i el 

trameti a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
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Votacions.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i un vot a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint hores del mateix dia del seu 

inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                                LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 


