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

CELEBRADA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 

2017 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 1 de desembre de 2017, 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: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal) 

Excusa la seva absència la vocal de Convergència Democràtica de Catalunya, 

Sra. Antonia Lladoc. 

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

d’extraordinària 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, Sra. Laura Benseny. 

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

convocatòria. 

1.- Proposta d’acord, d’adjudicació de serveis pel manteniment de 

terrenys de titularitat pública (vials, equipaments, zones verdes i camins 

públics) així com la logística dels actes públics, de l’EMD Bellaterra.  

Amb data 1 de juliol de 2017 es va dictar acord d'iniciació de l'expedient de 

contractació de  serveis pel manteniment de terrenys de titularitat pública (vials, 

equipaments, zones verdes i camins públics) així com la logística dels actes 

públics, de l’EMD Bellaterra. 
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El pressupost que serveix de base per la licitació és de 389.590,74.- €/anuals 

sense IVA. Es preveu una contractació per un període de 4 anys. 

L’import anual es correspon al treball a efectuar per dos operaris a temps 

complet, i un coordinador més tots els mitjans  auxiliars, maquinaria i fungibles 

necessaris per l’execució del servei. 

Així mateix, per Junta de Veïns de data 13 de juliol de 2017 es van aprovar 
els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
que haurien de regir el contracte i es va autoritzar la despesa corresponent 
amb càrrec a la partida  1531 21201 del Pressupost en vigor. 

 
L'anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de 21 de juliol de 2017, i 

al perfil del contractant, atorgant als possibles licitadors el termini de 20 dies 
naturals per a la presentació de les seves proposicions en els termes de l'art. 
143 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
Una vegada conclòs el termini de licitació resultaren presentades les 

següents empreses: 
 
ESTUALBA, S.L. 
 
GARDEN ROCAMORA 
 
Totes elles van ser admeses per presentar els documents exigits al plec de 

clàusules administratives particulars tal com consta a l'acta d'obertura de 
documentació sobre “1”, expedit per la Secretària de la Mesa de Contractació 
en data 4 d’octubre de 2017. 

 
Una vegada remesos a la Mesa de Contractació els informes sol·licitats, es 

va procedir a la convocatòria de la mateixa, la reunió de la qual va tenir en data 
17 d’octubre de 2017. L’òrgan de contractació va acordar requerir a l'empresa 
licitadora GARDEN ROCAMORA per tal que en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presentés la documentació justificativa, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzés a 
l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de 
disposar dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'art. 64.2.  

 
L’empresa ha aportat aquesta documentació en data 31 d’octubre de 2017. 
 
La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de 

Veïns, en base a allò establert a la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

_ 
En data 17 d’octubre de 2017 es va acordar per la Mesa seleccionar com a 
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adjudicatària a l'esmentada empresa licitadora GARDEN ROCAMORA, per 
presentar la seva proposició les següents característiques i avantatges 
determinants de la seva selecció amb preferència a la resta de les presentades 
per la resta de licitadors, les ofertes dels quals van ser admeses: 

 
ESTUALBA, S.L. 
GARDEN ROCAMORA 
 
Tot i que, l’acord de la Junta de Veïns de data 18 d’octubre de 2017 feia 

referència a l’adjudicació, en realitat aquesta, un cop constatada la 
documentació, podrà fer se efectiva mitjançant l’acord de l’òrgan contractant, i 
d’acord amb l’article 151 del Text refós de contractes del Sector Públic. 

 
A la vista de l'anterior, y d'acord amb l'establert als l'art. 151 i l'article 

161TRLCSP, es dicta el següent, 

_ 
ACORD 

__ 
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis pel manteniment de terrenys de 

titularitat pública (vials, equipaments, zones verdes i camins públics) així com la 

logística dels actes públics, de l’EMD Bellaterra, a l’empresa licitadora 

GARDEN ROCAMORA.  

Segon.- El preu del contracte sense IVA és de tres-cents onze mil, sis cents 
setanta-dos euros amb cinquanta set cèntims d’euros. 

  
Tercer.- Comprometre la despesa com a preu del contracte amb càrrec a la 
partida 1531 21201 del Pressupost de l’entitat en vigor. 

_ 
Quart.- El termini de durada del contracte és de quatre anys. 

_ 
Cinquè.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de candidats 
i licitadors, publicant-se així mateix en el perfil del contractant de l'EMD 
Bellaterra, en els termes previstos a l'art. 151.4 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

_ 
Sisè.- Procedir a la formalització del contracte en el termini de quinze dies 
hàbils, en els termes que estableix l'art. 156.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, un 
vot a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i el Sr. Oltra vota en 
contra del procediment administratiu que s’ha portat a terme, si bé s’absté en el 
present acord. 
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2.- Proposta d’acord de classificació dels licitadors i, de requeriment de 

documentació referent a la licitació del contracte de servei de 

comunicació i administració de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra. 

 
Amb data 1 de juliol de 2017 es va dictar acord d'iniciació de l'expedient de 

contractació del servei de Comunicació i d’Administració de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra. 

El pressupost que serveix de base per la licitació és de  

Cent dotze mil euros (112.000.- €) 

A aquest import s’afegeix l’IVA corresponent del 21%: vint-i-tres mil cinc-cents 

vint euros. 

Es preveu una contractació per un període de 4 anys. 

Així mateix, per Junta de Veïns de data 13 de juliol de 2017 es van aprovar 
els plecs de clàusules administratives particulars que haurien de regir el 
contracte i es va autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida  
334 22798 del Pressupost en vigor. 

_ 
L'anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de 21 de juliol de 2017, i 

al perfil del contractant, atorgant als possibles licitadors el termini de 20 dies 
naturals per a la presentació de les seves proposicions en els termes de l'art. 
143 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

_ 
Una vegada conclòs el termini de licitació resultaren presentades les 

següents empreses: 
 

 Carles Aluju Ferrer 

 Mirada Local 

 Eral Grup 

 Intus 

_ 
Totes elles van ser admeses per presentar els documents exigits al plec de 

clàusules administratives particulars tal com consta a l'acta d'obertura de 
documentació sobre “1”, expedit per la Secretària de la Mesa de Contractació 
en data 4 d’octubre de 2017. 

 
A fi i efecte de donar compliment al procediment establert en els plecs 
facultatius que regeixen la contractació, en data 14/11/2017 s’ha efectuat una 
ronda de negociació amb les empreses licitadores, negociació que s’ha realitzat 
per la Secretaria de l’Entitat, Sra. Beatriz Ripol Carulla i l’arquitecte dels serveis 
tècnic de la EMD de Bellaterra, Antonio Palomo Molina, amb una delegació de 
la Mesa de Contractació. 
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Un cop feta la negociació, s’ha dut a la Mesa de Contractació el resultat de dita 
negociació, amb el resultat que consta en l’acta de data 27 de novembre de 
2017, on s’aprova la llista ordenada de licitadors segons ordre de millor oferta a 
pitjor. 
 
La competència per a l’adjudicació del contracte correspon a la Junta de Veïns, 
en base a allò establert a la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, competència delegable en el President de l’Entitat. 
 
A la vista de l’anterior, i d’acord amb l’establert als articles 151 i l’article 161 del 
TRLCSP, es dicta el següent acord: 

 
Primer.- Classificar, per ordre decreixent les proposicions presentades 

establert per la Mesa de Contractació pel contracte del servei de comunicació i 

d’administració de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

L’ordre proposat de valoració de les ofertes, de més a menys favorable es el 
següent: 
 
1.- Carles Aluju Ferrer 
2.- Mirada Local 
3.- Eral Grup 
4.- Intus 
 

Segon.- Requerir a la persona física licitadora Carles Aluju Ferrer, per tal que 

en el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació justificativa del 

compliment dels requisits generals del sobre 1, certificat d’estar al corrent amb 

el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social i tributàries. 

Tercer.- Fer advertiment exprés de no complimentar-se adequadament 

l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 

retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1. del TRLCS, i 

en tal cas, es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent 

licitador, per ordre de classificació. 

Quart.- Publicar el present acord al perfil del contractant. 
 
Cinquè.-Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 
tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs. 
 
Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, una 
abstenció de Convergència Democràtica de Catalunya, una abstenció de 
Convergència Democràtica de Catalunya i el vocal Sr. Oltra vota en contra del 
procediment administratiu que s’ha portat a terme, si bé s’absté en el present 
acord. 

_ 
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3.- Proposta d’acord, per tal que, la Diputació de Barcelona cedeixi a 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès expressament la transferència de 

titularitat de la carretera BV 1414 

ANTECEDENTS. 

Atès que la carretera BV 1414, que travessa íntegrament la zona urbana de 

Bellaterra, és de titularitat i competència de la Diputació de Barcelona. 

Atès que la carretera BV 1414 te un recorregut que neix a la carretera BV 1413 

de Sant Cugat a Cerdanyola, arriba a la A7-B-30 i segueix per dins del nucli 

urbà de Bellaterra fins a la sortida del terme municipal on passa a ser una via 

de titularitat i competència municipal de l’Ajuntament de Sabadell. 

Atès l’acord de la Junta de Veïns extraordinària de data 7 de setembre de 

2011, per la qual es demana a la Diputació de Barcelona que el tram de la 

carretera BV 1414 que discorre per dins del terme municipal de l’EMD 

Bellaterra sigui traspassat a la titularitat i competència de l’EMD. 

Atès l’acord de la Junta de Veïns de data 16 de juliol de 2015, notificada a 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 14 de setembre de 2015 a tots 

els grups polítics per tal que, la Diputació de Barcelona cedeixi a l’Ajuntament 

de Cerdanyola expressament la transferència de titularitat de la carretera BV 

1414. 

Atès l’informe del gerent de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona referent als següents extrems: 

1.- les característiques de la carretera. 

2.- Si la proposta afecta la connectivitat de la xarxa de la Diputació. 

3.- Si garanteix la connectivitat supralocal. 

4.- Cost de manteniment i conservació de la carretera. 

Atès el que disposa l’article 82.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, en concordança 

amb l’article 38 del RDL 781/10986, de 18 d’abril, Text Refós de les 

disposicions vigents en matèria de règim local, entre les competències de les 

EMD només hi figuren competències de vigilància, conservació i administració 

del seu patrimoni. 

Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha cedit en sessió plenària de 

data 23 de maig de 2012 l’adscripció de patrimoni a l’EMD Bellaterra, i 

concretament “Bé 10160 Carretera de Bellaterra”. 

Atès que, hi ha finançament per tal que, l’EMD Bellaterra es faci càrrec de la 

conservació i manteniment de la travessera urbana BV 1414. 
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Per tot això, el President de l’EMD eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 

següent acord: 

Primer.- Requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que sol·liciti a la 

Diputació de Barcelona el traspàs a  l’EMD Bellaterra del tram de carretera de 

la BV1414 dins del seu àmbit territorial amb caràcter de travessera urbana. 

Segon.- Manifestar la voluntat d’acceptació del traspàs i la seva integració com 

béns adscrits a l’EMD Bellaterra dintre del seu àmbit territorial, amb tos el seus 

efectes. 

Tercer.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i a la 

Diputació de Barcelona. 

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

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

_ 
4.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament  Orgànic de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

Atès que l’aprovació i modificació del Reglament Orgànic municipal és una 

competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor 

dels articles 22.2.d) i 23.4) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

Atès que el procediment d’aprovació i modificació del Reglament Orgànic 

Municipal n’exigeix l’aprovació inicial i informació pública, i l’aprovació definitiva 

amb la posterior publicació del text íntegre. 

Atès que, l’article 178.c) 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, 

disposa que les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament 

amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació i al.legació durant la 

informació pública i audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

Vistes les potestats d’autoorganització dels ens locals reconegudes legalment i 

en particular a l’article 6.1 de la Carta d’Autonomia Local, aprovada pel Consell 

d’Europa el 15 d’octubre de 1985. 

Atès el caràcter prevalent del ROM sobre aquells preceptes del ROF que no 

tinguin caràcter bàsic i fent esment a la jerarquia de fonts, el caràcter 

complementari i subsidiari del ROF sobre el Reglament orgànic municipal. 

Atès que es pot considerar que el Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF) aprovat per RD 2568/1986 de 

28 de novembre, completa el disseny organitzatiu dels ens locals, però amb les 
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reserves que es deriven de la seva posició ordinamental subsidiària, en la 

jerarquia de fonts de règim local i així, d’acord amb la STS 214/89, de 21 de 

desembre ha quedat establert que darrera la regulació bàsica de la Llei 7/85 de 

2 d’abril, tindrà prioritat la legislació normativa de les CA i a continuació el 

ROM, restant al ROF com a norma reglamentaria supletòria de segon grau. 

Vist l’informe de Secretaria de data 28 de novembre de 2017, on s’estableix 

fonamentació jurídica, procediment i quòrum per l’aprovació per l’aprovació del 

ROM. 

En virtut del que precedeix, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de 

Bellaterra els següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra. 

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament 

Orgànic de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per termini mínim 

de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i al·legacions, 

mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP, al DOGC, al tauler 

d’anuncis de l’entitat i al portal de la transparència. 

Tercer.- Disposar que, si  no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 

termini d’informació pública, el text del reglament que se’n deriva i que ara 

s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap 

tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

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

abstenció de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:00 h, amb el vist i plau 

del Sr. President, a Bellaterra, a 1 de desembre de 2017. Dono fe, la 

Secretària. 

 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik                                     LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 


