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

SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 8 d’octubre de 2015, es reuneixen en la Sala de 

Plens els membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra en sessió plenària ordinària 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: 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS (GpB) 

MIQUEL VAZQUEZ HERAS (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ (Convergència) 

JOAQUIM ROJO ARA     (Convergència) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

Excusa la seva absència la Sra. Hortensia Torrecilla Santos. 

 

Sr. Andreu.- Abans de entrar en el debatre de l’ordre del dia, el Govern ha incorporat 

l’acceptació de la renúncia de la vocal de Gent per Bellaterra (GpB), per tal que sigui aprovada 

per urgència. 

S’aprova la urgència per unanimitat dels membres assistents. 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

Sr. Macarulla.- Volia comentar que l’acta reflexa correctament tal i com va anar la sessió, sessió 

que va ser especial, per la presencia de l’Alcalde de Cerdanyola del Vallès, donant suport, si 

més, no contrari al moviment Bellaterra Municipi. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

2.- Acceptació de la renúncia de la vocal de Gent per Bellaterra Sra. Montserrat Muñoz 

Casals. 

Vista la voluntat de renúncia de la vocalia de l’EMD de Bellaterra de la Sra. Montserrat Muñoz 

Casals. 

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

adopció del següent acord: 



 

2 
 

 

Primer.- Presa de coneixement i acceptació de la renúncia al càrrec de vocal de Gent per 

Bellaterra (G per B) de la Sra. Montserrat Muñoz Casals. 

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

Sra. Muñoz.- Moltes gràcies a tots. Espero que entri gent nova, que tingui temps per dedicar-se i 

donar el suport al President de l’EMD Bellaterra. 

Sr. Andreu:- Des de l’EMD t’agraïm tota la feina que has fet com a vocal de cultura durant 

aquests anys, que has desenvolupat amb ganes i bona fe. 

Hem de pensar el proposar algun tipus de record que es puguin donar als vocals que ho deixen 

per tal que tinguin un recordatori. Podríem acordar per exemple un pin. 

Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 

 

3.- Moció conjunta que presenta el grup de Convergència i el grup d’Esquerra Republicana 

de Catalunya pel compliment dels acords de la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra 

del dia 16 de juliol de 2015. 

 

En el Ple del 16 de juliol de 2015, a proposta dels grups municipals de CDD i ERC, es presentà 

una moció que ocupà el 4rt punt en l’ordre del dia dels temes tractats.  

La moció portava per títol Moció presentada pels grups polítics Convergència i Esquerra 

Republicana de Catalunya per la qual es sol·licita un espai per expressar les seves 

opinions, projectes, reflexions i demès en la revista EMD INFORMA. 

La moció expressava: que la legislació catalana de Règim Local (article 170.2), donava peu a 

que tot mitjà de comunicació de titularitat municipal havia de reservar un espai d’expressió per 

als diferents grups polítics en el consistori o junta de veïns. 

La moció sol·licitava al Ple Ordinari i al President de l’EMD, que garantissin un espai per 

expressar les diferents opinions, projectes, reflexions i demes, dels diferents grups municipals en 

la revista: EMD INFORMA. 

La moció va ser aprovada per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), un vot a favor de 

Convergència i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

La revista/butlletí EMD INFORMA núm. 13 fou publicada amb data d’agost de 2015, amb 

posterioritat a la celebració del Ple de 16 de juliol de 2015, moment en que ja s’havia votat la 

moció presentada per CDC i ERC 

A la revista/butlletí EMD INFORMA núm. 13 d’agost de 2015, no hi hagué cap espai per les 

diferents opinions de les forces polítiques presents a la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra. 



 

3 
 

Donat tots aquests precedents sol·licitem: 

1.- La ratificació per part de la Junta de Veïns i Veïnes de l’acord pres en el Ple de 16 de juliol de 

2015. 

Sr. Macarulla.- En el Ple de 16/07/2015 es va acordar garantir als grups polítics de 

Convergència i ERC reservar un espai a la revista EMD Informa per expressar la nostra forma de 

veure les coses. La primera ocasió, amb la publicació de la revista del mes d’agost, no es va 

complir aquest acord. Ja sabem que va ser una EMD Informa monogràfica i es va realitzar amb 

molta urgència, però no es va complir l’acord del Ple de data 16 de juliol i  creiem, per tant, que 

és lícit reclamar-lo. 

Sr. Andreu.- Estem d’acord amb la moció. La seqüència va ser que, en un principi, es pensava 

fer un butlletí de la consulta Bellaterra Municipi. Va ser una errada no haver respectar l’acord del 

Ple del 16 de juliol, per tant, votarem a favor de la moció. 

Votació.- S’aprova la moció per unanimitat dels membres assistents. 

 

4.- Moció que presenta el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport a l’acollida 

de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 

 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per la crisi 
humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 
Síria i d’altres conflictes internacionals. 
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.      
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels 
municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

 Atea la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d’una xarxa de municipis acollidors.. 

 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 

 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
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 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil 
i només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 
donin resposta a la situació dels refugiats. 

 
Per tot això, des de la Junta de Veïns de l’EMD Bellaterra es proposa l'adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el 
desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar 
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i 
l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals 
(o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
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Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  
 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a 
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     
 
Sr. Oltra.- Bàsicament es fer arribar a tots els Grups Municipals aquesta moció. L’’EMD amb la 
particularitat de Bellaterra pot donar suport a aquesta iniciativa, buscant feina, canalitzant ajudes. 
 
Sr. Macarulla.- El grup de Convergència està d’acord amb el fons de la moció. Però hem de ser 
molt curosos amb la forma. Adequar aquest treball a l’estructura de Bellaterra. Ens hem de 
comprometre en coses que podem complir i durant molt temps. Des del Govern i la pròpia 
oposició hem de ser molt pragmàtics en donar suport i ser conscients de lo que fem. Que no 
sigui un paper de filosofia. Això es lo que voldríem. 
 
Sr. Andreu.- Votem a favor de la moció.  
 
Votació.- S’aprova la moció per unanimitat dels membres assistents. 

 

 

5.- Precs i preguntes.  

Preguntes formulades pel Grup ERC. 
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Cost total de la Festa Major, les despeses ja fetes i els costos que encara no s’hagin 

pagat. 

Cost, fins el moment, de tot el procés d’organització, realització i execució del procés 

participatiu sobre la independència de Bellaterra. 

Resum de les actuacions dutes a terme, des del nomenament, a les àrees d’Urbanisme, 

Espai públic, Cultura i Esports i Medi Ambient. 

Resum de les assistències a reunions d’òrgans col.legiats externs per part de la 

Presidència. 

Informació sobre el desenvolupament de les demandes o accions empreses amb el 

Decret 26/2015, de 26 de maig. 

Situació actual de la proposta de cessió de la carretera BV 1414 del 16 de juliol de 2015. 

Sr. Andreu.- El cost de la Festa Major aproximadament és de 59.000.- € amb totes les 

activitats de la Festa i les activitats que han realitzat les entitats culturals de Bellaterra. 

El cost, fins al moment, del procés Bellaterra Municipi, és aproximadament de 25.000.- 

fins a la data. Tenim una subvenció de la Diputació de 29.000.- € per sufragar aquesta 

despesa.  

Des de Secretaria farem un informe de les preguntes realitzades. 

 

Preguntes formulades pel Grup Convergència. 

Segons informació que m’arriba de la central de Convergència, cada Grup polític que té 

representació dins el govern municipal o de l’EMD, té dret a rebre una subvenció 

depenent del número de regidors que tingui. 

No se si aquesta subvenció ha de venir de la pròpia EMD o de Cerdanyola. 

La pregunta de Convergència es saber quina es i d’on ve aquesta subvenció que 

legalment ens correspon. 

La Secretària informa i llegeix l’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

“El Pleno de la Corporación, con cargo a los Pressupuestos anuales de la misma, podrà 

assignar a los grupos políticos una dotación econòmica que deberá contar con un 

componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de  

miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan 

con caràcter general en las leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 

puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al Servicio 
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de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 

carácter patrimonial. 

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se 

refiere el párrafo segundo de este apartado, que pondrà a disposición del Pleno de la 

Corporación, siempre que este lo pida”. 

Sr. Andreu.- La Secretària s’ha posat en contacte amb la Secretària de l’EMD Valldoreix 

per informar-se. L’EMD Valldoreix té assignats als Grups polítics 700.- € i 300.- € per 

cada vocal del Grup. 

Des del Govern estudiarem la proposta. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el President aixeca la sessió, sent les 22 
hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la Secretària-Interventora, 
CERTIFICO. 
 
 
 
Vist-i-plau                                                     LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
EL PRESIDENT, 
 
 
 

 

 

  

 


