
 

1 
 

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 22 DE JULIOL DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint-i-una hores del dia 22 de juliol 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 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) 

MIQUEL ÀNGEL VAZQUEZ    (GpB) 

HELENA FIGUEROLA               (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència) 

JOAQUIM ROJO ARA (Convergència) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

Excusen la seva absència la Sra. Montserrat Muñoz Casals (GpB) i el Sr. Ramon Sans Folch 

(GpB) 

 

 PUNT ÚNIC:  

PRIMER.- Aprovar la urgència de la celebració d’aquest Ple sobre l’acord del procés participatiu 
mitjançant consulta popular. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents la urgència. 

 
ACORD PEL PROCÉS PARTICIPATIU MITJANÇANT CONSULTA POPULAR. 
 
Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important que vàrem 
provocar ja l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 1992 l'intent de segregació. 
 
Ates que l'EMD Bellaterra és la segona EMD més gran de Catalunya 
 
Atès que l'EMD Bellaterra és, amb quasi 3.000 habitants , més gran que el 70% dels municipis 
de Catalunya 
 
Atès que el desenvolupament territorial del municipi de Cerdanyola, amb la construcció de la 
autopista AP7 B-30 i la posterior creació de la Universitat Autònoma,  ha dificultat molt la cohesió 
social del municipi. 
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Atès que des de les diferents formacions polítiques de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana 
de seguir avançant en el nostre autogovern per assumir totes les competències municipals 
convertint l'EMD Bellaterra en un Municipi més de Catalunya.   
 
Atès que actualment existeix la necessitat d'apropar la política als ciutadans i de potenciar els 
processos participatius per tal de millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions. 
 
El President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER: Iniciar els tràmits necessaris per convocar un procés participatiu mitjançant consulta 
popular, segons la Llei 10/2014, sobre la voluntat del poble de Bellaterra d’esdevenir o no 
municipi. 
 

Debat: 

Sr. Andreu: Amb l’aprovació d’aquest acord estem davant un document que marcarà un abans i 

un després de Bellaterra com a poble i en les relacions que té d’autogovern i amb els altres 

municipis, concretament en aquest cas, amb el municipi de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Oltra: Com ja hem parlat avanç qualsevol procés participatiu es bo i satisfactori. 

Personalment crec que té un caràcter més proper a la ciutadania poder parlar entre tots i de 

qualsevol assumpte; preguntar a la gent que vol. En aquest cas, hi ha un sentiment de Bellaterra, 

i és important que la consulta sigui endavant i que es faci tant bé com sigui possible. 

Sr. Macarulla: Des del grup de Convergència igualment estem favorables a la celebració dels 

processos participatius i que un poble pugui expressar-se. En aquest cas estem davant un tema 

tan fonamental. 

Particularment, tinc una situació especial, ja que, aquest procés es va intentar fa 23 anys, la 

segregació de Cerdanyola i jo era el que estava al cap del moviment. Estic molt satisfet d’aquest 

procés participatiu i des de Convergència estem al costat per tal que sigui endavant. 

Sr. Vàzquez: Políticament en nom de Gent per Bellaterra estem favorables a la celebració 

d’aquest procés. Ja ho portàvem al programa polític: el dret a decidir. Personalment, jo soc de 

Cerdanyola, em vaig casar amb una persona de Sant Cugat i per raons obvies vaig anar a Sant 

Cugat i ara torno a estar a Cerdanyola. Tenim raons històriques, ja a l’any 1974 es va intentar 

aquest procés. Tenim raons polítiques, geogràfiques i raons socials, que per mi són les més 

importants, la manca de cohesió social Cerdanyola i Bellaterra, que queden plasmades a l’estudi 

encarregat per l’EMD a una empresa externa sobre aquest fet. Malgrat que estem obligats a la 

realització de tràmits a Cerdanyola, els habitants de Bellaterra no estem vinculants a aquest 

poble, sinó més a Sabadell, Sant Cugat, inclòs a Barcelona.A més estic convençut de la 

sostenibilitat de Bellaterra Municipi. 

Sr. Andreu: Citar als portaveus dels grups polític el proper divendres a les 16:00 a la sessió amb 

els juristes de l’EMD per tal que el procés participatiu compleixi estrictament la legalitat. 
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Votació.- S’aprova l’acord per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), dos vots a favor de 

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

 

 

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

mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 

 


