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ESPECIAL 
BELLATERRA A 
DEBAT, A L’AJUNTAMENT
El Parlament de Catalunya debatrà sobre 
la independència de Bellaterra pàg. 09

La Generalitat aprova les càmeres          
de trànsit pàg. 10

El nou ajuntament s’oposa                        
al centre mèdic pàg. 11
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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Tenim un valor afegit

Aprofito aquestes línies per posar en valor quelcom que pocs pobles acon-
segueixen actualment: la unitat social i la unitat política. Com a president 
vull destacar la fermesa dels bellaterrencs, que per primer cop van sortir al 
carrer per reivindicar els nostres drets, confiats que la seva presència serà 
un granet més de sorra que se sumarà, amb la resta de veïns, per aconse-
guir ser independents. I també vull destacar l’actitud dels partits polítics de 
l’EMD, que han deixat clarament de banda els interessos de partit per fer 
pinya en el camí cap a la independència.

La col·laboració i l’entesa entre la societat bellaterrenca i entre els repre-
sentants polítics ens dóna fortalesa i capacitat per a fer-nos sentir amb una 
única veu com a poble.

Amb aquesta actitud, la independència segur que arribarà més tard o més 
d’hora, i fent aquest camí el nostre poble guanyarà també en companyonia 
i amistat.

Visca Bellaterra!

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.emdbellaterra.cat                 Impremta: 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 dijous 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

ELS PLENS ORDINARIS DE L’EMD DE BELLATERRA SE CELEBREN 
EL SEGON DIJOUS DELS MESOS DE GENER, ABRIL, JULIOL I OCTUBRE

A LES 20 HORES AL CENTRE CÍVIC DE LA PLAÇA MARAGALL
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Gran ressò 
mediàtic 
del tall de la 
carretera el 9N
_

El tall de la carretera amb urnes que es va fer 
el passat 9 de novembre va suposar la primera 
gran mobilització dels habitants de Bellaterra 
per defensar les seves reivindicacions. Aquesta 
acció defensava el contundent resultat de la con-
sulta Bellaterra Municipi celebrada al setembre, 
favorable a la independència de Bellaterra amb un 
94% dels vots, davant de l’oposició a aquest resultat 
manifestada per l’Ajuntament de Cerdanyola.

Aquesta manifestació va aixecar molta expectació 
entre els mitjans de comunicació. Des de primera hora 
del matí, els primers periodistes es van desplaçar fins al 
lloc del tall i van donar ressò a les reivindicacions dels 
bellaterrencs. Durant aquell dia i els dies posteriors les 
reivindicacions dels bellaterrencs van estar presents tant 
en ràdios, televisions, diaris, revistes i les xarxes socials.

Aquesta acció reivindicativa va comptar amb l’assistència 
de més d’un centenar de bellaterrencs i amb la participa-
ció de representants de les formacions polítiques Gent per 
Bellaterra, Convergència i el Partit Popular. El representant 
d’Esquerra Republicana de Catalunya va excusar la seva 
assistència per motius laborals.

El tall del 9N va comptar amb la coordinació i 
col·laboració dels agents de la Policia Local i dels 
Mossos d’Esquadra, i va ser un exemple de bona organit-
zació i civisme.  

A la dreta, Ramon An-
dreu i Jordi Macarulla 

atenent als mitjans 
de comunicació.                

A sota, el tall de la 
carretera.
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ESPECIAL: BELLATERRA A DEBAT, A L’AJUNTAMENT

Bellaterra 
a debat, a 
l’Ajuntament
_

Després de l’aclaparador resultat de la consulta Be-
llaterra Municipi, amb un 94% dels vots favorables a 
la independència de Bellaterra respecte a Cerdanyo-
la, l’Ajuntament no ha respectat la voluntat dels 
bellaterrencs expressada a les urnes i insisteix 
en redactar un nou conveni per a l’EMD de Be-
llaterra. 

Tots els partits del ple de Cerdanyola, a excepció 
del PP, s’han mostrat partidaris d’aturar el procés 
d’independència que reclamen els veïns de Bellate-
rra. El PP és l’únic partit que s’ha compromès a 
portar al Parlament de Catalunya una proposta 
de resolució per iniciar l’expedient que permeti 
la creació del municipi de Bellaterra. 

La via parlamentària és la mateixa que van seguir 
l’EMD de la Canonja i el barri de Medinyà, que ac-
tualment ja són dos nous municipis catalans.

Intervenció del president 
de l’EMD al debat del ple de 
l’Ajuntament
_

“Em dirigiré amb la meva intervenció als quatre 
grups que estan a favor del dret a decidir: Esquerra 
Republicana, Convergència, Iniciativa i la CUP. 
[...] Són grups que han votat i han creat la llei de 
consultes en la qual s’ampara i amb la qual s’ha fet 
la consulta a Bellaterra; i són grups que en aquest 
ple s’han mostrat favorables a la celebració de la 
consulta. [...].

Hem de tenir en compte que Bellaterra és un 
ajuntament menor, una Entitat Municipal Descen-
tralitzada. No és ni un barri ni una barriada. És un 
ajuntament petit dins del mateix Ajuntament de 
Cerdanyola. Bellaterra és més gran que el 70% dels 
municipis de Catalunya. Bellaterra és la segona 
EMD més gran de Catalunya. I Bellaterra ha dedi-
cit fer una consulta que ha tingut aquest resultat 
del 94% a favor. A més, hem de tenir en compte 
que perquè surt això. Doncs perquè està totalment 
deslligada. És un altre món. La ciutat de Cerdanyola 
no té res a veure amb Bellaterra. Per què? Perquè hi 
ha la Universitat Autònoma pel mig i les autopistes. 
I les enquestes, els estudis que hem fet diuen que 
Bellaterra té més relació amb els municipis veïns 
que no pas amb Cerdanyola. Fins i tot, Bellaterra es 
relaciona més amb Barcelona que amb Cerdanyola. 

_

L’Ajuntament no respecta el 
resultat de la consulta i es 
manifesta no favorable a la 
segregació de Bellaterra
_

Oferiment en la segona 
intervenció
_
“Per tant, anem a parlar de la veritat. Faig un oferi-
ment aquí, com a president de l’EMD, sabent que 
tots els partits de l’EMD hi estaran d’acord, per una-
nimitat en el que els exposo ara: Per sortir d’aquesta 
situació, i per poder cedir des de Bellaterra, el 
que els proposem és que facin una proposta de 
conveni. El que vulguin. I el sometem a consulta 
vinculant a Bellaterra. Si els veïns de Bellaterra 
s’agafen a aquell conveni, s’acaba la independència. 
Si els veïns de Bellaterra no s’agafen a aquell con-
veni, aleshores que l’Ajuntament estigui disposat a 
deixar que vagi al Parlament, però que no digui que 
no està a favor. 

És un oferiment importantíssim i en ferm.”

La consulta que hem fet és legal. La consulta ha 
tingut una participació comparable a la d’unes 
eleccions. I a Bellaterra, aquesta consulta s’ha 
convocat per unanimitat. Fins i tot els partits 
que avui aquí, a Cerdanyola, votaran en contra 
que es respecti el resultat, a Bellaterra han votat 
a favor. Aquest és el cas d’Esquerra Republicana 
i Convergència.

Fins i tot Bellaterra, per unanimitat, després del 
resultat d’aquesta consulta, ha aprovat en el ple de 
Bellaterra que es pugui fer aquesta segregació de la 
millor manera per a Cerdanyola, que és: acceptant 
tot el deute que Cerdanyola pugui raonar i que sigui 
correcte; mancomunar els serveis que siguin ne-
cessaris; i absorbint els funcionaris que Cerdanyola 
consideri. 

Per tant, davant d’això, el que vull demanar és que 
aquests partits tinguin coherència. I sabent la 
posició del Partit Popular, evidentment des de Bella-
terra la volem agrair i el compromís de portar-ho al 
Parlament.

I finalment, demanar a tots els partits que puguin 
intervenir, que diguin el per què Bellaterra no se li 
respecta la consulta. Moltes gràcies.”

Carles Escolà (Alcalde)
“Bellaterra té problemàtiques i 
mancances històriques i per això 
vaig proposar fer un nou conveni. 
L’encaix a Cerdanyola és possi-
ble. Estem oberts a parlar i buscar 
solucions.”

Víctor Francos (PSC)
“Vam intentar negociar el nou 
conveni, però Governació va dir 
que no hi hauria acord perquè 
l’EMD volia anar més enllà del 
que fixen les bases del conveni.”

Helena Solà (ERC)
“La realitat de Catalunya és com-
pletament diferent a la de Bellate-
rra. Abans d’optar per la segrega-
ció cal parlar, no només entre les 
dues administracions sinó que els 
veïns de Bellaterra també puguin 
opinar sobre el nou conveni.”

María Valle (C’s)
“Entenc a la gent de Bellaterra, i no 
només pels mals serveis que segu-
rament han rebut de l’Ajuntament, 
sinó perquè paga molts impostos 
i rep poc serveis a canvi. Això, s’ha 
d’arreglar, però no trencant. Hem 
d’asseure’ns i parlar-ne.”

Marc Costa (CDC)
“Hem d’aprofundir en un nou 
conveni per resoldre els proble-
mes i aconseguir que Bellaterra 
se senti bé i rebi allò que li perto-
ca. I si al final això no és possible, 
respectarem l’opinió de la gent.”

Jordi Miró (ICV-EUiA)
“Hem d’intentar arribar a un 
acord perquè els veïns de Bellate-
rra se sentin còmodes pertanyent 
a la ciutat de Cerdanyola.”

Manuel Buenaño (PP)
“He visitat Bellaterra i, sincera-
ment, entenc els veïns. La falta de 
manteniment és molt trist. Des 
del PP no tenim cap problema en 
dur l’expedient de segregació al 
Parlament de Catalunya.”

L’Ajuntament de Cerdanyola

Ramon Andreu durant la seva intervenció al ple d’octubre a l’Ajuntament
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Miquel Vázquez (GxB)
“Hem de seguir el mandat del po-
ble. És satisfactori saber que tots 
els partits anem conjuntament de 
la mà. Estem compromesos moral 
i políticament de tirar endavant 
el procés.”

Jordi Macarulla (CDC)
“Des de CDC sempre hem estat a 
favor de la consulta participativa 
i en un tema tan important com 
esdevenir municipi. S’ha donat 
una oportunitat al poble i s’ha 
obtingut un resultat ben ampli.”

Quim Oltra (ERC)
“Un cop la gent sap el que vol, 
hem de treballar pel poble, poc 
a poc, xerrant amb les persones 
necessàries per portar endavant 
el projecte i intentar esdevenir 
municipi.”

El ple de Bellaterra celebrat el 28 de setembre de 
l’any passat va posar de manifest la unanimitat dels 
grups que formen el ple de l’EMD sobre el procés 
d’independència del nostre poble. Els tres partits 
polítics representats a l’EMD (Gent per Bellate-
rra, Convergència i Esquerra Republicana) van 
mostrar-se favorables a la creació del municipi 
de Bellaterra.

Davant la negativa de l’Ajuntament a la indepen-
dència de Bellaterra i la seva proposta de millorar 
l’actual conveni institucional de l’EMD, tots els 
partits de l’EMD, per unanimitat, han ofert a 
l’Ajuntament de fer una segona consulta i on els 
bellaterrencs puguin triar entre el nou conveni 
que proposi l’Ajuntament o la independència de 
Bellaterra. 

Després de la consulta Bellaterra Municipi i la clara 
voluntat dels bellaterrencs d’assolir la independèn-
cia de Bellaterra, des de l’EMD se segueix treballant 
per aconseguir-la. La tramitació per aconseguir 
la independència de Bellaterra s’ha de fer a 
través del Parlament de Catalunya, on un grup 
parlamentari ha de presentar un text per a la seva 
aprovació.

En aquest sentit, el durant el sobre la independència 
de Bellaterra que es va fer a l’Ajuntament de Cer-
danyola, el portaveu del Partit Popular, Manuel 
Buenaño, va manifestar el compromís de la 
seva formació a presentar aquesta petició al 
Parlament, tal i com sempre li havia manifestat la 
seva representant i presidenta del PP de Bellaterra, 
Carmen León. 

Actualment, els representants de l’EMD estan man-
tenint converses amb els diferents grups parlamen-
taris per explicar quina és la realitat del nostre poble 
i demanar-los el vot favorable a la independència de 
Bellaterra. 

D’altra banda, el grup parlamentari de Ciutadans,  
oposat a la independència de Bellaterra i també a la 
celebració de la consulta, ha presentat al Parlament 
un text per evitar la segregació del nostre poble. El 
text de Ciutadans demana que el Govern de la 
Generalitat no inicïi o paralitzi qualsevol procés 
de segregació de l’EMD de Bellaterra. Ciutadans 
va presentar el seu text el 23 de novembre i és possi-
ble que el debat se celebri abans d’aquest estiu.

L’anhelada independència de Bellaterra és un desig 
des de fa molts anys. L’any 1974 hi va haver un pri-
mer intent de ser Entitat Local Menor i el 1992 es va 

La independència 
de Bellaterra 
es debatrà al 
Parlament
_

fer una petició de segregació. Actualment, Bellaterra 
és la segona EMD més gran de Catalunya i amb 
gairebé 3.000 habitants és més gran que el 70% dels 
municipis catalans. El desenvolupament territo-
rial i el nul sentiment de pertinença a Cerdanyola, 
evidencien la desconnexió dels bellaterrencs amb 
Cerdanyola.

Unanimitat a 
Bellaterra
_

_

Unanimitat de tots els 
vocals de Bellaterra a favor 
de la independència i de 
l’oferiment d’una segona 
consulta
_

L’EMD vol que aquesta segona consulta sigui 
vincultant, tant per a l’EMD com per a l’Ajuntament, 
obligant a l’EMD a abandonar les pretensions inde-
pendentistes si s’accepta el nou conveni; i obligant a 
l’Ajuntament a deixar en mans del Parlament de Ca-
talunya la possible independència del nostre poble.

Imatge d’arxiu d’un ple de l’EMD

El portaveu de C’s al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, s’oposa a 
la independència de Bellaterra

Carmen León, presidenta del PP de Bellaterra, és partidària de la indepen-
dència de Bellaterra

ESPECIAL: BELLATERRA A DEBAT, A L’AJUNTAMENT

Manuel Buenaño, portaveu del PP a l’Ajuntament de Cerdanyola, defensa la 
independència de Bellaterra
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La Direcció General d’Administració de Seguretat 
del Departament d’Interior ha comunicat a l’EMD 
que el projecte d’instal·lació de les càmeres de 
trànsit de Bellaterra ja disposa de l’informe 
favorable de la Generalitat.

Les càmeres enregistren les 5 entrades de ve-
hicles de Bellaterra, el trànsit de vehicles de la 
plaça del Pi i l’entrada al Turó de Sant Pau amb 
un total de 12 dispositius. 

La Generalitat 
aprova les 
càmeres de 
trànsit de 
Bellaterra
_

Les imatges enregistrades es destrueixen sistemàti-
cament al cap de 15 dies i durant aquest període 
poden ser utilitzades per a l’elaboració d’estudis 
de mobilitat per part de l’EMD, per a la detecció 
d’infraccions de trànsit per part de la Policia Local 
de Cerdanyola, i en el cas de l’existència d’algun 
delicte -robatoris, atracaments...- per a les investiga-
cions dels Mossos d’Esquadra. 

En aquest sentit, l’EMD ha facilitat als cossos de 
seguretat les imatges relacionades amb els diferents 
robatoris que s’han produït últimament a Bellaterra.

Una de les càmeres situada a l’accés del Camí Antic de Sant Cugat

Un rètol informa de les càmeres instal·lades a la rotonda de la Mare de Déu 
de Montserrat

Les dues càmeres de la plaça del Pi

El nou 
ajuntament 
s’oposa al 
centre mèdic
_

L’EMD ja ha enllestit les obres d’adequació del local 
del carrer Lluís de Ábalos per acollir els serveis 
mèdics acordats amb el Servei Català de la Salut 
(CatSalut).

Ara fa aproximadament 10 mesos, l’EMD i el 
CatSalut van iniciar converses poder descentra-
litzar algun tipus de servei mèdic durant alguns 
dies a Bellaterra. L’EMD i el CatSalut van acordar 
que es podria descentralitzar alguns dies algun 
tipus de servei mèdic si l’EMD assumia la inversió 
necessària per habilitar el local i poder prestar el 
servei de manera adequada. Els serveis tècnics de 
l’EMD han treballat tot aquest temps coordina-
dament amb el CatSalut, definint el disseny i els 
espais del centre. L’EMD ja ha executat les obres al 
local, ha superat amb èxit la visita de la inspectora 
del CatSalut Maribel Carrera del 15 de maig, i l’espai 
està a punt per posar-se en marxa.

Però el passat 26 de gener, en el decurs d’una 
reunió entre l’EMD i el CatSalut, aquest últim va 
comunicar a l’EMD que el nou govern de Cer-
danyola va fer saber expressament al CatSalut la 
seva oposició a descentralitzar qualsevol tipus 
de servei mèdic a Bellaterra. 

Durant el ple municipal celebrat el 28 de gener, el 
president de l’EMD, Ramon Andreu, va dema-
nar a l’alcalde, Carles Escolà, si l’Ajuntament 
està disposat a descentralitzar a Bellaterra, 
tres dies a la setmana, el metge i la infermera 
que li corresponen al nostre poble pel número 
d’habitants. Andreu també li va preguntar si està 
disposat a descentralitzar a Bellaterra algun tipus 
de servei mèdic algun dia. De moment, l’EMD no 
ha rebut cap resposta per part del nou govern de 
Cerdanyola.

_

L’EMD ha treballat 
coordinadament amb el 
CatSalut per definir el 
disseny i els espais del 
centre mèdic
_

Fotomuntatge del centre mèdic del carrer Lluís de Ábalos
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El nou Consell de Cultura ja s’ha constituït i aquest 
òrgan de participació ciutadana ha estat l’encarregat 
de dissenyar les diferents activitats de Nadal i Reis 
que s’han celebrat enguany a Bellaterra.

La primera reunió va ser molt concorreguda i 
entre les novetats aprovades hi va haver el canvi 
d’ubicació de l’escenari de rebuda dels Reis d’Orient 
i la sessió de Quinto.

El Consell de Cultura està format per represen-
tants de les diferents entitats del poble i també 
per persones a títol individual. Les reunions són 
obertes a tothom. Entre les funcions del consell hi 
ha participar en el disseny de les activitats que es 
fan a Bellaterra per Nadal o la festa major.

El Consell de 
Cultura ha 
dissenyat les 
activitats de 
Nadal i Reis 
_

https://youtu.be/e8rV1DIuyAU
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Ja està a la venda 
el calendari 
solidari del   
Taller de Pintura 
_

Per tercer any consecutiu, els quadres dels 
alumnes del Taller de pintura de l’EMD tornen a 
ser els protagonistes del calendari solidari. Per 
a l’edició d’aquest any, la temàtica escollida ha estat 
“Racons del món”, agafant el relleu a les dues te-
màtiques anteriors: “Racons de Bellaterra” i “Racons 
de Catalunya”.

Els calendaris es poden comprar a les oficines de 
l’EMD de la plaça Maragall i a la llibreria Paper’s de 
la plaça del Pi. El donatiu és de 3 euros.

Des del 2014 el professor del Taller de Pintura és 
l’artista de Valldoreix, Adolf, un reconegut dibuixant, 
gravador i il·lustrador professional, que disposa 
d’un taller d’art propi i és professor d’art des de fa 20 
anys. 

Com s’ha fet des del 2014, tots els diners re-
captats per la venda del calendari s’entreguen 
íntegrament a Càritas, per desig dels integrants 
del Taller de Pintura. Les vendes dels calendaris 
del 2014 i del 2015 van permetre recaptar 1.195 euros, 
que es van lliurar als responsables de Càritas de 
Sant Cugat el març de l’any passat.

A la pàgina anterior, 
la portada del 

calendari d’aquest 
2016. 

A la dreta, la pàgina 
del calendari 

d’aquest any amb 
els integrants del 
Taller de Pintura. 

A sota, el lliurament 
als responsables de 

Càritas dels diners 
recaptats amb els 

calendaris del 2014 
i del 2015. I el xec 

que es va lliurar.
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L’Ajuntament 
compensa la 
reducció de 
l’IBI
_

L’Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat inicial-
ment les ordenances fiscals per al 2016 i ha decidit 
incrementar el tipus impositiu de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) un 15,5%, reduint el cost 
final d’aquest impost en només el 2,5%. El govern 
de Cerdanyola ha pujat el tipus impositiu per com-
pensar la reducció del valor cadastral a que obliga 
la Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei 
Hipotecària. 

Des de l’EMD de Bellaterra es considera aquesta 
proposta de reducció de l’IBI totalment insufi-
cient perquè, a la pràctica, deixa sense efecte la 
reducció del valor cadastral dels habitatges que 
es promou amb la modificació de la llei de l’Estat.

El juny del 2013, el president de l’EMD, Ramon An-
dreu, va demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola que 
tramités davant del Ministeri d’Hisenda una revisió 
del valor cadastral de tots els habitatges de la ciutat 
per aconseguir una rebaixa d’entre el 30 i el 60%. 
Segons Andreu, la revisió cadastral feta a Cerdanyo-
la el 2006, en plena bombolla immobiliària, estava 
provocant molts casos en que el preu de mercat 
d’un immoble era més baix que el valor cadastral.

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 proposat per al 2016 a 
Cerdanyola s’incrementa un 15,5% respecte al 
coeficient actual.

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’anterior govern del PSC es va comprometre a 
demanar la revisió cadastral, però amb el canvi de 
govern després de les eleccions municipals del maig 
de l’any passat, el nou govern de Compromís per 
Cerdanyola va decidir acollir-se a la reducció 
automàtica dels valors cadastrals promoguda 
per l’Estat i compensar aquesta baixada amb un 
augment del tipus impositiu.

Per aquest motiu, l’EMD manté actiu el servei 
d’assessorament tècnic per a que els propietaris 
d’habitatges a Bellaterra puguin presentar reclama-
cions i aconseguir una rebaixa efectiva de l’IBI. 
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Des de Gent per Bellaterra volem 
agraïr l’esforç de tots els bellate-
rrencs que vàrem assistir al tall de 
trànsit amb urnes de la carretera del 
passat 9 de novembre.
Va ser una acció reivindicativa que 
va posar sobre la taula la situació de 
Bellaterra, i que va ser recollida pels 
mitjans de comunicació amb força 
ressó mediàtic.
Vam haver de matinar per donar la 
cara davant dels mitjants, per dir 
alt i clar a Cerdanyola que com a 
ciutadans hem expressat la nostra 
voluntat, la voluntat de ser un muni-
cipi per decidir nosaltres les nostres 
accions municipals i gestionar els 
nostres recursos.
Ja fa temps que Bellaterra ha deixat 
de ser un lloc de segona residència. 
Ja fa temps que Bellaterra no té 
res a veure amb Cerdanyola. Ja fa 
temps que Bellaterra ha de deixat 
de ser un barri per convertir-se en 
un poble. Ja fa temps que ens hem 
desconnectat i hem construït un 
poble cohesionat amb identitat i ca-
pacitat, capaç de gestionar-se i que 
vol prendre les decisions des d’aquí.
Per tot això, des d’aquestes línies 
demanem als partits independen-
tistes de Cerdanyola, que s’han 
manifestat en contra del dret a 
decidir del nostre poble expressat 
en una consulta legal amb un 94% 
dels vots a favor, que facin com a 
mínim algun oferiment als bella-
terrencs, i que deixin d’exigir que 
Bellaterra s’assegui a negociar un 
nou conveni. 

Visca Bellaterra lliure!

L’OPINIÓ DELS GRUPS DE L’EMD

L’opinió dels grups de l’EMD
_

Us volem informar que vam ser 
invitats per revisar l’estat de liqui-
dació del pressupost 2014 de l’EMD 
de Bellaterra. En data 8 d’octubre de 
2015, vam sol·licitar al Ple Ordinari 
i al president de l’EMD, que fessin 
constar en acta el següents punts 
com a resultat del nostre treball:
1. Agraïment per totes les facilitats 
donades. 
2. Diversificar al  màxim el numero 
de proveïdors. 
3. Treballar sempre amb un mínim 
de tres pressupostos. 
4. Redactar un plec de especifica-
cions per cada despesa o inversió. 
5. Tal i com diu la Diputació de 
Barcelona, no endeutar-se.
6. Fer una “web de transparència” a 
l’abast de tothom. 
7. Prendre consciència de forma 
reiterada del cost de les coses. 
8. Per últim i no menys important: 
màxima eficiència en totes les 
accions.
Com a conseqüència de tot 
l’anterior, el Grup de Convergència 
a l’EMD de Bellaterra va votar favo-
rablement a la mencionada liquida-
ció del 2014.
Una de les nostres intencions és que 
hi hagi competència entre diferents 
proveïdors amb l’objectiu d’evitar 
monopolis i reduir els costos.
Pel que fa a la Liquidació del Pres-
supost del 2015, quan tinguem les 
dades, ja us ho farem saber. 
D’altra banda, dir-vos que hem estat 
informats de les despeses previstes 
pel 2016 i que estem treballant per 
un pressupost ajustat a les neces-
sitats de Bellaterra, i com no, de 
màxima eficiència.

Tornaré a insistir en la participació, 
com en el meu darrer escrit.
No ho puc negar, de fet ni ho intento. 
La participació és, al meu humil 
entendre, la millor manera de fer 
política.
No podem entendre la política com 
una cosa que fan altres i per tant 
delegar-la. És necessari que tot i 
delegar cada 4 anys en un seguit 
de persones fem un pressing, un 
marcatge a totes i tots aquells en qui 
hem delegat de cara a que tinguin, 
i m’ho aplico: tinguem clar que no 
estem sols, que no podem fer la nos-
tra i que allò que fem és seguit per la 
ciutadania.
Si no podríem pensar que les nostres 
idees són les úniques o les millors 
i, sabedors que no som la bomba, 
acabar fent coses fora de lloc, o 
prometent bestieses de cara a tornar 
a guanyar la confiança passats els 4 
anys.
Si bé ja no sóc jove (tot i que no me’n 
he acabat d’adonar encara), puc dir 
que sóc novell en el joc institucional, 
que em queda molt per aprendre. 
Tampoc negaré que algunes idees 
tinc i que de mica en mica, intento 
aportar-les a l’EMD. Espero que la 
ciutadania estigui atenta i em vigili, 
per renyar-me o guiar-me i, si cal, 
discutir-nos. Per què cap discussió 
és dolenta si ens asseiem a discutir 
amb la ment oberta.
Amb aquest esperit poso a l’abast 
de tothom i totdon les meves dades 
de contacte (654739501 quim.oltra@
gmail.com) amb l’esperança que 
qualsevol persona pugui renyar-me, 
guiar-me o discutir amb mi, sense 
pors ni manies.

Quim OltraJordi MacarullaTensi Torrecilla

El Suprem 
anul·la 
l’aparcament 
de la Zona 
Verda 
_

El Tribunal Suprem ha dictat una sentèn-
cia que anul·la l’ordenança fiscal que regula 
l’aparcament limitat de la Zona Verda a la plaça 
del Pi i als carrers del seu entorn impulsat per l’EMD 
de Bellaterra el gener del 2013. La sentència també 
deixa sense efecte la taxa que grava el distintiu dels 
vehicles per estacionar a la Zona Verda.

Amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem deses-
tima el recurs que va presentar l’EMD després de 
la sentència desfavorable del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya el juliol del 2014, arran d’un 
contenciós presentat per l’Ajuntament de Cerdanyo-
la en considerar que la posada en marxa de la Zona 
Verda a Bellaterra invaïa competències municipals.

L’EMD sempre ha defensat que el conveni ins-
titucional atorga a Bellaterra l’ordenació del 
trànsit de vehícles i de persones dins l’àmbit de 
Bellaterra. Ara, però, el Tribunal Suprem conclou 
que l’EMD no té la competència per a regular 
l’ús de les vies urbanes. Per tant, d’aquesta manera 
Bellaterra es converteix en el primer lloc on el pro-
pietari d’un espai no pot decidir quin ús en fa, sinó 
que aquesta decesició recau en un tercer, en aquest 
cas, l’Ajuntament de Cerdanyola. 

L’EMD va posar en marxa l’aparcament de la Zona 
Verda per afavorir l’estacionament dels residents a 
Bellaterra a l’entorn de l’estació dels FGC a la plaça 
del Pi i evitar que el centre de Bellaterra quedés 
ocupat per vehicles de veïns de poblacions de 

l’entorn que agafaven el tren a Bellaterra i estaciona-
ven els seus cotxes durant tota la jornada laboral.

Amb aquesta sentència, la manca de rotació 
de vehicles a l’entorn de la plaça del Pi seguirà 
sent un problema. Per evitar aquest col·lapse que 
perjudica als usuaris dels establiments comercials i 
de serveis ubicats a la plaça del Pi, l’EMD està es-
tudiant impulsar una altra mesura que permeti 
una rotació de l’aparcament a la zona comercial.

L’Àrea Verda de l’avinguda Joan Fàbregas
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TALLERS DE L’EMD
2015 - 2016

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
De 5 a 12 anys
Dilluns de 17.30h a 18.30h
General: 120€ trimestrals
Família nombrosa: 90€ trimestrals

PINTURA - NIVELL AVANÇAT
Dimarts de 9.30h a 13.30h
General: 115€ trimestrals
Família nombrosa: 90€ trimestrals
Jubilats: 82€ trimestrals

ESPAI D’APRENENTATGE        
ESCOLAR 
De 5 a 16 anys
Dilluns i dimecres de 17h a 19h
General: 112€ trimestrals
Família nombrosa: 80€ trimestrals

ANGLÈS INTERMEDI B
Dimarts i dijous de 17.30h a 19h
General: 112€ trimestrals
Família nombrosa: 90€ trimestrals
Jubilats: 82€ trimestrals

MÍNIM 10 INSCRIPCIONS PER TALLER

Matrícula: 20€ (gratuïta per a empadronats)
Inscripcions: 93 518 18 30 / cultura@bellaterra.diba.cat


