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A Bellaterra, sent les vint  hores del dia 19 d’octubre de 2020, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes 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: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MARIA JESÚS CORNELLANA PUIGARNAU (GpB) 

MARIA DEL REMEI BARCELÓ ROCASALBAS (GpB) 

GUILLEM NADAL VICENTE (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya- 

Acord Municipal) 

LAURA BATALLA AYMAMÍ (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergents) 

 

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

en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dona fe la Secretària 

habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

El Sr. President dona la benvinguda al Sr. David González, regidor de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de Relacions amb l’EMD Bellaterra. 

Dona també la benvinguda als vocals i a la gent de Bellaterra que segueixen el 

Ple per Facebook. 

El Sr. David González es presenta i dona la benvinguda. 

El Sr. President pren la paraula i exposa abans de començar la sessió que, al 

Ple de 20 de juliol, va quedar sobre la taula la moció d’ERC-Acord Municipal 

sobre la instal·lació de bici box a Bellaterra i, per tant, en aquest Ple votarem si 

la entrem per urgència com a punt número 7 de l’ordre del dia, o la deixem sobre 

la taula. Dona la paraula al Sr. Joaquim Oltra. 

El Sr. Oltra exposa que, si bé la moció no és urgent, i per tal de subsanar un error 

en la convocatòria del Ple, hem d’aprovar incloure la a l’ordre del dia com urgent 

o bé deixar la sobre la taula. 
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S’acorda incloure la com a punt número 7 de l’ordre del dia.  

El President pren la paraula i exposa que, entra com a punt número 7 la moció 

presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 

que va quedar sobre la taula a la sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes 

de 20 de juliol de 2020. 

7.- Moció per la instal·lació de bici box a Bellaterra. 

El Sr. Ramon Andreu pren la paraula i exposa que, entren tres mocions 

acordades per la Junta de Portaveus i presentades pel partit polític Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

El Sr. Andreu pregunta al vocal de Convergent’s si està d’acord, ja que no va 

poder assistir a la Junta de Portaveus. 

El Sr. Macarulla contesta que sí està d’acord. 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 20 de juliol de 2020. 

Es sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària de l’EMD Bellaterra que tingué 

lloc el passat 20 de juliol de 2020, essent reconeguda d’antuvi per als assistents 

es donar per llegida. 

Sotmès l’assumpte a votació de la Junta de Veïns i Veïnes, per unanimitat dels 

membres assistents,  

ACORDA: 

APROVAR la minuta de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes 

de data 20 de juliol de 2020. 

 

2.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la mobilitat en 
relació a la connexió amb la UAB pel Pont Can Miró 

“ANTECEDENTS. 

1ER.- La Junta de Veïns i Veïnes en sessió extraordinària celebrada en data 28 
de febrer de 2020, va adoptar entre d’altres, el següent acord: 

 
5.- Aprovació inicial de la mobilitat en relació a la connexió amb la UAB pel Pont 

Can Miró 
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2ON.- Que la documentació tècnica de mobilitat en relació a la connexió amb la 
UAB de del pont de Can Miró dins de l’EMD Bellaterra, ha estat exposat al públic 
des del 12 de març de 2020 fins el 13 de juliol de 2020. 
 
3ER.- Que durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al·legacions 
següents: 
 

• Al·legació presentada per l’Associació Bellaterra BV 1414 

• Al·legació presentada pel grup polític ERC ACORD MUNICIPAL 
 
 
4RT.- El tècnic redactor del projecte ha informat en el següent sentit:” 
 
 

AL·LEGACIONS A l’Aprovació inicial de la mobilitat en relació a la connexió amb 

la UAB pel Pont Can Miró del 28 de febrer de 2020. 

 

Consideracions sobre  

Informe tècnic de mobilitat en relació a la connexió amb la UAB pel pont de Can 

Miró de febrer de 2020 

 

Consideracions prèvies 

Bellaterra és una zona residencial que des dels anys 30 ha anat creixent en 

diferents fases de la mateixa manera que tot el Vallès. L’increment de la 

urbanització (tant residencial com productiva) i la mobilitat vinculada a aquesta 

crescuda ha fet que Bellaterra pateixi diversos problemes derivats de la mobilitat 

especialment la mobilitat de pas, però no només aquesta. 

 

Des de l’any 2015 es ve anunciant la elaboració d’un pa de mobilitat per part del 

govern de la EMD, pla que encara no existeix. 

 

Vinculat a aquest pla de mobilitat en elaboració o de manera aïllada, el govern 

de l'EMD ha fet actuacions puntuals que en alguns casos han comportat un 

seguit de litigis legals amb diferents governs de diferents colors de l’ajuntament 

de Cerdanyola. 
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Aquestes actuacions, donat el seu caràcter puntual i la dificultat general que 

suposa el traçat urbà de Bellaterra amb el trànsit de pas que pateix, han 

comportat també certa divisió entre els diferents barris de Bellaterra, ja que 

aquelles actuacions que beneficien a uns poden perjudicar a altres, ja que 

desplacen el trànsit de pas d’un sector o barri a un altre.  

 

La present proposta beu de totes aquestes mancances, ja que l’informe que 

acompanya la proposta elevada a la junta de Veïns i Veïnes proposa actuacions 

que transcendeixen l’actuació aprovada inicialment, generant una incoherència 

i/o desconnexió entre informe i actuacions previstes. Entenem que això és fruit 

del que esmentàvem a l'inici. Que no existeix un pla de mobilitat per Bellaterra 

que avaluï de manera global la realitat. 

 

Descripció de la proposta 

Com ja s’ha apuntat, la proposta no s’engloba en un Pla de Mobilitat per a tot 

Bellaterra. Aquesta manca de perspectiva impedeix entendre els problemes a 

tractar en tota la seva dimensió. Les mesures proposades seran forçosament 

parcials i poden repercutir els problemes a evitar a altres vies de Bellaterra. 

 

Les principals magnituds de trànsit analitzades, referides al trànsit en dies 

laborables, descriuen una Intensitat Mitjana Diària de 800 cotxes1 que no seria 

especialment greu si no es tractés d’una zona residencial on no està previst el 

trànsit de pas. La incoherència entre la configuració com a Xarxa Principal de 

Vianants amb l’ús com a accés a la universitat genera problemes de seguretat 

greus descrits a l’informe. 

 

Els objectius proposats són: 

1. Millorar la seguretat viària en tots els modes 
2. Garantir les connexions de manera segura pels modes no motoritzats 
3. Disminuir el volum de trànsit  

 

Les mesures proposades són: 

 
1 Aquest nombre, 800, es menciona en l’informe tècnic, però no es recolza amb més dades que unes 

gràfiques sense precisió. de la nostra lectura de les mateixes gràfiques, calculem uns 900 vehicles 
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1. Implantar un sentit únic de circulació al pont de Can Miró en sentit BV-
1414 

2. Implantar un sentit únic de circulació al carrer Enric Morera en sentit BV-
1414 

3. Garantir les connexions pels modes de mobilitat no motoritzada 
 

No s’engloba en un Pla de Mobilitat per a tot Bellaterra si bé pel volum de trànsit 

derivat té una afectació relativament petita tant per Bellaterra com per la UAB 

mentre que resol un problema de seguretat important i potencia modes de 

transport alternatius.  

 

Per altra banda, les mesures aprovades inicialment a la Junta de veïns i Veïnes 

són: 

1. ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de circulació al pont 
de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, així com Implantar un sentit 
únic al carrer Enric Morera en sentit BV-1414 de Bellaterra 

2. ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB fins la 
intersecció entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i limitar la 
velocitat màxima permesa dels carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric 
Morera a 30km/h, per tal de permetre la convivència entre bicicletes i 
vehicles a motor, així com la connexió del carrer Sardanista Serra amb el 
Camí Verd per tal de permetre l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de 
la plaça del Pi des d’aquesta zona. 

 

Compartim els objectius i bona part de les mesures proposades. En tot cas, 

creiem que fer actuacions puntuals, sense que existeixi una proposta global, per 

rellevants i urgents que siguin a l’àmbit de la mobilitat a Bellaterra, no és una 

decisió ni eficient ni eficaç ja que es pot fer una despesa que simplement traslladi 

el problema a un altre àmbit. 

 

En aquest cas, a diferència de les propostes per la zona del camí antic, no 

existeix una discrepància tan gran o marcada entre les propostes de l’informe 

tècnic i el que s’aprovà inicialment a la Junta de Veïns i Veïnes. 

 

 

ESMENA 1 – Primer acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 
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ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de 

circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, 

així com Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit 

BV-1414 de Bellaterra 

 

La proposta d’implantar un sentit únic de circulació al pont de Can Miró, de 

sortida de la UAB, només resol la part del problema que genera el trànsit de 

matins d’entrada a la universitat, si bé aquest és el que presenta, segons 

l’informe, major afectació a la seguretat de l’entorn per la configuració del carrer 

de Can Miró. No obstant creiem que hi ha altres maneres de revertir aquesta 

situació. 

 

A partir de les dades aportades pel mateix informe (tot i que no esmenta 

nombres, però a partir de les gràfiques del mateix), el volum de vehicles que 

passen pel pont de can miró en direcció Sardanista Serra, Enric Morera i BV-

1414 és major que els que ho fan en sentit contrari, i presenta, per hores una 

distribució més homogènia i constant al llarg de la franja que va des de les 6h 

fins les 21h. 

 

concretament, mentre que el volum de vehicles que entraria a la UAB seria de 

uns 350 al dia, amb un pic que supera lleugerament els 50 vehicles hora entre 

les 8 i les 9 del matí; el volum de vehicles que sortiria de la uab, segons les 

mateixes dades, seria de uns 550, arribant casi als 100 vehicles hora entre les 

16 i les 18h. 

 

Per aquest motiu es proposa que la conversió de direcció única sigui en el 

sentit UAB i no en el sentit BV1414. 

 

Aquesta opció implicaria una reducció del global de trànsit, que tindria una 

afectació a un major nombre de veïns i veïnes que si es mantingués l'opció de 

sortida. De fet, a l’informe tècnic es parla en algun moment d’unes 25 cases que 

han de patir aquest trànsit. 

 

No entenem d’on surten aquest números, ja que de manera conservadora, les 

cases que haurien de suportar el trànsit d’entrada a la UAB serien unes 17-18; 

mentre que les que haurien de suportar el trànsit de sortida serien, també de 
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manera conservadora, unes 19; és a dir, més cases i per tant veïns suportant 

més volum de trànsit en una franja més llarga i amb pics de major intensitat. 

 

Finalment, modificar la circulació per que només sigui possible entrar a la UAB 

abaratiria l’actuació, ja que no hauria de delimitar-se el carril per poder accedir a 

la casa que quedaría afectada si es fes el que s’aprovà inicialment a la Junta de 

Veïns i Veïnes. 

 

Per tot això, perquè implica una major reducció de trànsit; perquè implicaria una 

millora de la qualitat de vida de més veïns i Veïnes que la proposta inicial, per 

que abaratiria el cost públic de l’actuació; proposem que el sentit únic 

implantat al pont de can Miró sigui el d’entrada a la UAB. 

 

 

L’informe disposava d’un error en les escales de les gràfiques, s’han revisat les 

dades extretes de les càmeres i s’han realitzat novament les gràfiques introduint 

a més, les etiquetes de valors amb el volum de vehicles en cada hora, per tal de 

que aquestes siguin més llegibles. 

 

Com es pot veure en les noves gràfiques que inclou l’informe i que s’adjunten a 

continuació junt amb les taules de valor, la gràfica de distribució manté la mateixa 

forma però s’ha adequat l’escala. 

 

En aquest context, i un cop modificades les taules es manté que la millor 

alternativa és eliminar el sentit d’entrada, a més que per temes de seguretat i 

d’emergències, és recomana mantenir el sentit de sortida per facilitar la mobilitat 

en cas que per algun motiu, s’hagés d’evacuar la UAB. 
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Volum vehicles pont  UAB 

Sentit UAB Sentit BV-1414 

Hora vehicles % Hora vehicles % 

0 0 0,00% 0 1 0,20% 

1 3 0,60% 1 1 0,20% 

2 3 0,60% 2 0 0,00% 

3 2 0,30% 3 0 0,00% 

4 6 1,30% 4 0 0,00% 

5 0 0,00% 5 0 0,00% 

6 6 1,30% 6 0 0,00% 

7 31 6,50% 7 3 1,10% 

8 94 19,80% 8 18 5,70% 

9 78 16,60% 9 21 6,80% 

10 29 6,20% 10 12 3,80% 

11 11 2,30% 11 12 3,80% 

12 15 3,20% 12 17 5,50% 
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13 11 2,30% 13 24 7,80% 

14 14 2,90% 14 35 11,20% 

15 11 2,30% 15 26 8,50% 

16 25 5,20% 16 36 11,80% 

17 34 7,10% 17 58 18,80% 

18 37 7,80% 18 18 5,70% 

19 20 4,20% 19 14 4,40% 

20 23 4,90% 20 8 2,70% 

21 6 1,30% 21 1 0,40% 

22 6 1,30% 22 3 0,80% 

23 9 1,90% 23 2 0,60% 

 473 100%  308 100% 

 

 

ESMENA 2 – Primer acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 

 

ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de 

circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, 

així com Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit 

BV-1414 de Bellaterra 

 

No s’esmenta, però entenem que aquesta proposta compta amb el vist-i-plau 

dels seus serveis de mobilitat que la tindran en compte també a efectes de 

senyalètica i comunicació. 

 

Si, es tindrà en compte. 

 

ESMENA 3 – Primer acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 
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ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de 

circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, 

així com Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit 

BV-1414 de Bellaterra 

 

En cas que la esmena 1 sigui rebutjada, i en base als motius exposats, de 

nombre de veïns i veïnes afectats per un volum superior de transit de sortida de 

la uab; a més a més de contar amb una presència de millors voreres, proposem 

que el carrer de sortida sigui el de Can Miró. 

 

Aquesta mesura hauria de veure’s complementada amb altres de cara a reduir 

la velocitat de circulació dels vehicles de sortida de la UAB pel mateix carrer. 

Aquestes podrien ser diverses i tindrien afectació a altres carrers: 

● Caldria invertir els sentits de circulació del carrer Montseny, Cisneros i 
Alarcon. 

● Es podria situar un STOP al Carrer de can Miró en la intersecció amb el 
carrer alarcon, fet que donaria prioritat als veïns i es podria reduir la 
velocitat de circulació del Carrer de Can Miró. 

● En el mateix carrer de Can Miró es podrien implementar mesures 
addicionals com la alteració dels costats d’aparcament o la instal·lació de 
coixins Berlinesos. 

 

Es desestima la proposta en base a:  

• La sortida de la UAB disposaria d’un itinerari més directe per a connectar 
amb la BV-1414 des de la UAB, el que podria induir a un increment del trànsit 
de sortida d’aqueta. 

• La proposta plantejada suposa diverses modificacions de sentit que 
afectaran als itineraris actuals de molts veïns modificant-los i/o 
allargant-los, la proposta realitzada per l’EMD busca reduir la presencia de 
trànsit causant el mínim impacte a la mobilitat veïnal i en els sentits de 
circulació actuals de la zona. 

• El fet d’invertir els sentits de circulació del carrer Montseny, Cisneros i 
Alarcon, comportaria que el carrer Montseny hages de funcionar 
d’entrada des de la BV-1414, i donada la configuració d’aquest es 
generaria un punt amb un fort risc d’accidents, en aquest sentit cal 
destacar que antigament aquest carrer ja funcionava com a via d’entrada i es 
va modificar ja que era un punt negre d’accidents, pel que si es tornes a 
modificar es faria un pas enrere en la millora de la seguretat viària de la zona. 

 

ESMENA 4 – Primer acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 
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ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de 

circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, 

així com Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit 

BV-1414 de Bellaterra 

 

En cas que la Esmena 1, i les seves derivades siguin rebutjades, proposem la 

prohibició de gir a l'esquerra des de la BV 1414 en la seva intersecció amb 

el carrer de Can Miró, ja que com l’informe de mobilitat assenyala, esdevé un 

encreuament perillós per la seva poca visibilitat. Aquesta mesura es pot reforçar 

instal·lant pilones balisadores sobre la línia central de divisió dels dos carrils de 

la BV 1414 que facin evident la prohibició i anulin el risc. 

 

Aquesta mesura, tindria afectació al trànsit de pas que usa el carrer de Can Miró 

per accedir a la UAB. 

 

Donat que amb la eliminació de l’accés a la UAB, s’eliminarà el trànsit de 

pas que es dirigeix a aquesta, es preveu que el trànsit que entrarà per el 

carrer de Can Miro donada la configuració i les connexions que permet 

aquest serà únicament veïnal, pel que es manté el gir per a permetre l’accés 

als veïns donat que si no s’allargarà de manera significativa l’itinerari 

d’accés d’aquests. 

A més, cal destacar que els perfils de mobilitat dels veïns habitualment són de 

sortida al matí i d’entrada al migdia o a la tarda pel que es preveu que no 

coincideixin amb les hores on es registre més demanda i on l’impacte que 

generen els vehicles aturats esperant per girar no sigui significatiu. 

 

ESMENA 5 – Primer acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 

 

ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de 

circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, 

així com Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit 

BV-1414 de Bellaterra 
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En cas que la Esmena 1, i les seves derivades siguin rebutjades, o fins i tot de 

manera complementaria; proposem l'ús de formes complementàries de reducció 

de la circulació pel carrer de can Miró.  

 

A més a més de la proposada a la esmena 4, solicitem que sigui avaluada la 

limitació de circulació pel carrer de Can Miró a només els residents. 

 

D’acord amb el comentat en la resposta a l’al·legació 4, donada la configuració 

i les connexions que permetrà aquest un cop s’implanti l’actuació (només 

permetrà accés a cases i no suposarà cap alternatives per a connectar amb cap 

punt d’interès) es preveu que el trànsit que circularà per el carrer de Can 

Miro serà únicament veïnal, pel que no es considera necessari implementar 

aquesta restricció. 

 

ESMENA 7 – Primer acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 

ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de 

circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 de Bellaterra, 

així com Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit 

BV-1414 de Bellaterra 

 

En cas que la Esmena 1, i les seves derivades siguin rebutjades, o fins i tot de 

manera complementaria; proposem l'ús de formes complementàries de reducció 

de la circulació pel carrer de can Miró.  

 

A més a més de la proposada a la esmena 4, i en cas que l’esmena 5 sigui 

rebutjada, proposem la prohibició de circulació a vehicles de més de 3.500 

kg pel carrer de Can Miró. 

 

En més d’una ocasió un vehicle de gran tonatge ha baixat pel carrer de Can Miró 

i ha causat afectacions i desperfectes en el gir amb Sardanista Serra. la 

prohibició de circulació d’aquests vehicles pel carrer de Can Miró, juntament amb 

la prohibició de gir a l’esquerra mencionada a la esmena 6, evitarien aquestes 

situacions. 
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Es recull i s’inclou en l’informe com a una 4ta actuació: Actuació 4.

 Prohibir el pas de vehicles pesants per aquesta zona. 

En aquest s’inclou la prohibició de circulació a vehicles de més de 3.500 kg 

al carrer de Can Miro i a més també a Sardanista Serra. 

 

ESMENA 8 – Segon acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 

ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB 

fins la intersecció entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i 

limitar la velocitat màxima permesa dels carrers Can Miró, 

Sardanista Serra i Enric Morera a 30km/h, per tal de permetre la 

convivència entre bicicletes i vehicles a motor, així com la 

connexió del carrer Sardanista Serra amb el Camí Verd per tal de 

permetre l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de la plaça del 

Pi des d’aquesta zona. 

 

Implantar sentit únic al carrer Enric Morera pot ser coherent amb els objectius 

proposats. En tot cas es manté com a punt especialment perillós la sortida 

d’aquest a la BV-1414 en el cas del gir a l’esquerra en direcció Sant Cugat. 

Aquests vehicles tenen una alternativa sortint en direcció Sabadell per fer el canvi 

de sentit a la rotonda d’entrada a Bellaterra. Proposem implantar un gir 

obligatori a la dreta a la confluència del carrer Enric Morera amb al BV-1414 

i afegir una mitjana amb senyalització horitzontal i balises que separi els dos 

sentits de circulació de la carretera i impedeixi el gir descrit. 

 

Aquest fet afectaria especialment a la sortida dels veïns al matí desviant-los cap 

a la rotonda de Bellaterra en el moment en que aquesta es troba més saturada i 

incrementant la pressió en aquesta. A més cal destacar, que aquest és un tram 

s’han pres mesures per pacificar la carretera com és l’estretament dels carrils i 

on es disposa d’un mirall per a millorar la visibilitat dels vehicles que surten per 

aquest encreuament.  

 

ESMENA 9 – Segon acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 

 

ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB 

fins la intersecció entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i 

limitar la velocitat màxima permesa dels carrers Can Miró, 

Sardanista Serra i Enric Morera a 30km/h, per tal de permetre la 
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convivència entre bicicletes i vehicles a motor, així com la 

connexió del carrer Sardanista Serra amb el Camí Verd per tal de 

permetre l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de la plaça del 

Pi des d’aquesta zona. 

 

És cert que la convivència entre bicicletes i la resta del trànsit motoritzat a una 

zona 30 en carrers de sentit únic és suficient per al volum previst (no l’actual) 

d’usuaris de les vies afectades per aquest projecte.  

 

Ara bé, per l’especial configuració en pendent del carrer de Can Miró, i en tractar-

se de la via natural i més directa entre la BV-1414 i el pont d’accés a la UAB, es 

proposa eliminar la línia d’aparcaments i substituir-la per un carril bici 

bidireccional tot al llarg del costat esquerra en sentit de circulació.  

 

Aquest carril bici donaria continuïtat al provinent de la UAB que mor al pont de 

Can Miró. La via exclusiva per a bicicletes pel carrer de Can Miró evitaria que 

aquestes hagin de fer el recorregut de sortida de la universitat pels carrers 

Sardanista Serra i Enric Morera sent aquest més llarg alhora que en aquest 

recorregut no s’aconseguirà reduir el trànsit de sortida. 

 

Certament caldria modificar i reduir o fins i tot eliminar l’aparcament en cordó al 

carrer de Can Miró, aparcament que és de creació recent, però els pocs vehicles 

que actualment aparquen a aquesta via tenen alternatives fàcils a les mateixes 

finques.  

 

 

L’itinerari més adequat i que millor garanteix la seguretat per connectar 

amb la i des de la UAB és el camí verd, el qual es pot connectar des de la 

zona i que dins de la proposta de l’EM---D objecte de la present aprovació 

es proposa que es pugui connectar de manera directe des del Pont, aquest 

també te connexió amb l’estació i amb la rotonda de l’accés principal a la 

UAB , a més cal destacar que a nivell metropolita s’està treballat per que aquesta 

via verda pugi connectar de manera optima i segura tot el Vallès i que és el que 

es busca potenciar des de l’EMD. S’hauria d’evitar que les bicicletes transcorrin 

el mínim tram necessari per la BV-1414. 
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Tanmateix, tot i que per aquests carrers es preveu un ús molt minse de la 

bicicleta, la mesura preveu la implantació de zona 30, que junt amb la important 

reducció de vehicles que es generarà en aquest carrer garantirà la seguretat de 

la bicicleta en convivència amb els vehicles.  

degut a la limitació del accés a la UAB per si algun veí de l’entorn immediat del 

àmbit vol utilitzar 

 

ESMENA 10 – Segon acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 

- 

ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB 

fins la intersecció entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i 

limitar la velocitat màxima permesa dels carrers Can Miró, 

Sardanista Serra i Enric Morera a 30km/h, per tal de permetre la 

convivència entre bicicletes i vehicles a motor, així com la 

connexió del carrer Sardanista Serra amb el Camí Verd per tal de 

permetre l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de la plaça del 

Pi des d’aquesta zona. 

Proposem la reconfiguració del carrer redimensionant les voreres i la calçada de 

circulació, amb el carril bici esmentat, en un primer moment al carrer de Can 

Miró, i posteriorment també a tot el recorregut de sortida de la universitat pels 

carrers Sardanista Serra i Enric Morera. 

 

El correcte dimensionament dels carrils de circulació, carril bici, aparcaments i la 

implantació del mobiliari urbà juga un paper fonamental per a generar un «efecte 

túnel» que doni la sensació d’estretament de l’espai disponible als conductors de 

vehicles a motor, a més de protegir la resta d’usuaris de la via.  

 

Pel que fa al carrer de Can Miro aquest ja quedarà garantit amb les mesures 

proposades, amb l’aparcament existent que ja es troba delimitat i amb la reducció 

del trànsit, pel que fa a les mesures de millora proposades pel carrer Sardanista 

Serra si be es consideren adequades per estudiar com és sol·licita posteriorment 

però no són objecte de la present aprovació.  

 

 

ESMENA 11 – Segon acord de la Junta de Veïns i Veïnes. 
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ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB 

fins la intersecció entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i 

limitar la velocitat màxima permesa dels carrers Can Miró, 

Sardanista Serra i Enric Morera a 30km/h, per tal de permetre la 

convivència entre bicicletes i vehicles a motor, així com la 

connexió del carrer Sardanista Serra amb el Camí Verd per tal de 

permetre l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de la plaça del 

Pi des d’aquesta zona. 

 

Estem completament d’acord amb la limitació de velocitat a 30 km/h. però creiem 

que es podria estendre aquesta iniciativa. Per tant,  

 

Proposem fer que tot Bellaterra, amb excepció de la BV-1414 sigui de 

velocitat màxima 30 i amb prioritat invertida per a vianants. Implementant 

prioritat i senyalística que així ho indiqui, als vianants. 

 

 

-  

 

Pel que fa a la implantació de zona 30, es posa en relleu que des de l’equip 
de l’EMD ja s’està estudiant i treballant per implantar zona 30 (S-30) a la 
majoria de carrers del poble, així com zones residencials (S-28) en àmbits 
concrets. 
 
En aquest sentit i d’acord amb la senyalització proposada es desestima la 
proposta d’implantació de les dues senyals proposades de manera 
conjunta donat que són contradictòries pel que fa a la velocitat de 
circulació permesa. En aquest sentit es fa referencia al catàleg oficial dels 
senyals de circulació i marques viàries on es recull:  
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• Senyal Zona a 30 (S-30): Indica la zona de circulació especialment 
condicionada que està destinada en primer lloc als vianants. La velocitat 
màxima dels vehicles és de 30 quilòmetres per hora. Els vianants tenen 
prioritat. 

 

• Senyal carrer residencial (S-28): Indica les zones de circulació 
especialment condicionades que estan destinades en primer lloc als 
vianants i en les quals s’apliquen les normes especials de circulació 
següents: la velocitat màxima dels vehicles és de 20 quilòmetres per 
hora i els conductors han de donar prioritat als vianants.  
Els vehicles només poden estacionar en els llocs designats pels senyals 
o les marques viàries. Els vianants poden utilitzar tota la zona de 
circulació. Es pot jugar i fer esport a la via. Els vianants no han de 
destorbar inútilment els conductors dels vehicles. 
A més aquestes es recomanen en zones de plataforma única. 

 

ESMENA 12 – Mesures complementàries. 

 

Sol·licitem es tingui a bé la incorporació d’aquestes propostes sigui quina sigui 

la resolució final de les al·legacions, ja que entenem que són aplicables en 

qualsevol de les configuracions finals del projecte. 

Elements físics per limitar la velocitat: 

Si les mesures implementades no són suficients es pot valorar la possibilitat 

d’implementar coixins berlinesos com a limitadors físics de velocitat en trams 

rectes i amb bona visibilitat on es superin els límits de velocitat. 

 

Els coixins berlinesos no són adequats en zones residencials donat que 

causen un fort impacte acústic que és molest per els veïns. 

 

- 

ESMENA 13 – Mesures complementàries. 

Sol·licitem es tingui a bé la incorporació d’aquestes propostes sigui quina sigui 

la resolució final de les al·legacions, ja que entenem que són aplicables en 

qualsevol de les configuracions finals del projecte. 

 

Aparcaments a costats alterns 
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Proposem senyalitzar l’aparcament en cordó en costats alterns als carrers 

objecte d’aquesta intervenció usant els mateixos vehicles aparcats per tal 

d’obligar els vehicles a mantenir-se per sota de la velocitat màxima permesa. 

 

Donat que amb la mesura el carrer de Can Miró serà un carrer veïnal, pacificat i 

amb un trànsit molt minse i totalment veïnal no es considera necessari inicialment 

modificar l’aparcament actual donat que es preveu que els veïns actuïn de 

manera cívica, ja que ells són els primers afectats en que la velocitat no es 

respecti. 

 

En aquest sentit, cal destacar que les altres velocitats que es registren a 

l’actualitat són vinculades al trànsit de pas.  

 

Tanmateix en cas que posteriorment es detectes que els veïns fan un ús 

inadequat d’aquest i que no respecten les normatives s’estudiaran possibles 

mesures.  

 

ESMENA 14 – Mesures complementàries. 

En relació a les esmenes presentades per al projecte de Camí Antic, Pin i Soler 

i Jeroni Martí, que beu del mateix problema que la present proposta, el trànsit de 

pas i la manera de fer que aquest pugui reduir-se. 

 

Sol·licitem que s’estudiï la proposta de convertir el darrer tram de Jeroni Martí 

(el que va de la rotonda fins a l'accés de la masia de Can Miró/Josep Carner) en 

un tram només d’entrada2, fent que els vehicles tinguin que girar, si no abans, 

al carrer de Josep Carner, que hauria de passar a ser de direcció única, sent 

només de sortida en direcció a la BV-1414. 

 

Aquesta mesura es podria complementar amb la instal·lació d’un Semàfor al 

encreuament de Josep Carner/BV-1414/Sant Pau. Semàfor que no només 

regularia i alentiria la circulació de vehicles pels carrers pin i Soler i Camí antic 

de Sant Cugat, sinó que contribuiria al mateix en la carretera BV-1414 i facilitaria 

 
2 Permetent la sortida en direcció a la rotonda només des de la benzinera, si es creu convenient, tot i 

que podrien seguir el mateix recorregut que es presenta a la esmena 3. 
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el gir de Veïns i Veïnes provinents de Sabadell en direcció Carrer Sant Pau i la 

sortida de veïns des del carrer d’Enric Morera. 

 

Aquesta actuació no és objecte de la present aprovació, a més es posa en relleu 
que la proposta del camí antic, es tracta d’una mesura provisional mentre no es 
torni a pujar la pilona i es pugin recuperar els nivells de trànsit que es disposaven 
quan aquesta estava en funcionament. 
 
Pel que fa a la implantació del semàfor donat que aquest és un encreuament 
amb la BV-1414 i aquesta competència de la Diputació, no es pot executar per 
part de l’EMD.  
 

Per tot això; 

Es proposa a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra, l’adopció del 

següent acord: 

Primer.- ACCEPTAR l’esmena número 7 del grup polític ERC-Acord Municipal i                          

REFUSAR les restants pels motius esmentats en l’informe del tècnic redactor, 

presentades per l’Associació Bellaterra BV 1414 i pel grup polític ERC-Acord 

Municipal. 

Segon.- APROVAR definitivament el Pla de mobilitat en relació a la connexió 

amb la UAB del Pont Can Miró. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als servies tècnics i veïns afectats, i publicar 

l’acord en el BOPB, en el tauler d’anuncis, i la pàgina web de l’EMD, als efectes 

que quedi exposat al públic, i notificar ho a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), 

dos vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot 

a favor de Convergents. 

 
3.- Moció per a la suficiència financera dels ens locals. 
 
 
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la 

capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i 

econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions 

per les quals no estem preparats. 

 

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, 

l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de 

les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions 
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d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els 

electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de 

servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals. 

 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar 

preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar 

mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat 

en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i 

l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions 

de futur amb garanties. 

 

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la 

regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat 

espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi 

econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles 

mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la 

limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, 

s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix 

per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols 

dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió 

i en compliment de la normativa abans citada. 

 

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la 

pròpia crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles 

mesures efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel 

sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, 

ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per 

a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les 

administracions locals de cara al futur. 

 

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els 

ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les 

competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més 

en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar 

també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les 

administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no 

se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos 

dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les 

necessitats urgents de la pròpia ciutadana. 

 

En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en 

l’ordenament jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el 

Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost,  per 

“contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda 
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Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar 

normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures 

financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les 

propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, 

malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan 

establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del 

municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a 

despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència 

voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, 

que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a 

contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual 

només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis 

que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els 

podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, 

i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de 

romanents. 

 

Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en  no superar el 

tràmit parlamentari, els grups polítics de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra, eleven al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i 

aprovar una nova proposta que  reculli les reivindicacions financeres dels ens 

locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a 

la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima 

a fons perdut de 5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats 

en el transport públic a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma. 

 

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de 

despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'administració, per així donar més marge a les 

administracions locals en la resposta a la present crisi. 

 

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions 

locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats 

per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les 

respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens 

locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat 

per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta 

forma, municipis de segones velocitats.  

 

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació 

extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat 

amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 
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2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al 

ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre 

les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia. 

 

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, 

conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de 

fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia 

i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant 

aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la 

corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals 

d’unes despeses que no els corresponen. 

 

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern 

de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que 

qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte 

competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures 

compensatòries. 

 

SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 

Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern 

de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar 

també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures 

proposades en les administracions locals del nostre país. 

 

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), 

dos vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot 

a favor de Convergents. 

4.- Moció acordada per la Junta de Portaveus que es presentada pel grup 
polític ERC-Acord Municipal pel suport al comerç local. 
 

El Sr. Joaquim Oltra Puigdoménech dona la paraula a la Sra. Laura Batalla 

Aymamí, que defensa la moció. 

Vista la moció acordada per la Junta de Portaveus i presentada pel grup polític 

ERC-Acord Municipal pel suport al comerç local. 

El President de l’EMD Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD 

Bellaterra la moció; 

 

EXPOSICIÓ  DE  MOTIUS   
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La situació  de  Pandèmia  mundial  decretada  per  la  OMS  ha  tingut 

diverses  manifestacions  sobre   els diferents  territoris.  A  casa  

nostra,  el  període  de  confinament  vinculat  a  l’Estat  d’alarma  va   

suposar  per  molts  negocis  un  dur  cop  al  seu  dia  a  dia.  

Molts hem  viscut  en  primera  persona  o  de  manera  propera  les  

conseqüències  derivades  del   tancament, i  mentre  la  crisi  sanitària  

segueix  en  peu,  la  crisi  econòmica  va  prenent  cada  dia   més  

pes  específic.   

Ens trobem  en  moments  de  màxima  incertesa  i  haurem  d’estar  

preparats  i  preparades  per   respondre de  manera  dinàmica  a  les  

més  que  probables  restriccions  i/o  confinaments  parcials   o  totals  

que  s’esdevindran  en  els  propers  mesos.   

No obstant,  i  tot  i  que  sotmesos  a  les  instruccions  que  els  òrgans  

competents  vagin  decretant,   cal tenir  una  mirada  llarga  per  tal  

de  poder,  com  a  mínim,  suavitzar  l’impacte  de  passades,   presents  

i  futures  restriccions.   

Diversos municipis  han  desenvolupat  campanyes  o  programes  

d’ajut  o  de  suport  al  comerç   local en  el  marc  de  les  seves  

competències.  Cada  consistori  ha  optat  per  diferents  formes  de   

promoció  del  comerç local,   sense  anar  més  lluny  els  nostres 

veïns de Cerdanyola  i  Sant Cugat.    

Si bé  Bellaterra  és  una  zona  primordialment  residencial,  si  que  

conta  amb  alguns  comerços  i   serveis de  restauració,  així  com  

diversos  negocis  o  professionals  que  tenen  la  seva  seu  en  els   

seus límits  administra us.  I  el  coneixement  i  difusió  de  la  seva  

existència contribuiria  a  la   promoció del  comerç  local  que, amè  de  

ser  una  manera  de  combatre  les  conseqüències   de  la  situació  

actual,  poden  contribuir  a  fer  poble.   

Per tots  aquests  motius,  el  grup  d’Esquerra  Republicana  a  l’Enti 

tat  Municipal  Descentralitzada   de Bellaterra  proposa  a  la  junta  de  

veïns  i  veïnes  de  la  EMD  de  Bellaterra  l’adopció  dels   següents   

ACORDS   

Primer. Instar  al  Govern  de  l'EMD  de  Bellaterra  a  crear  un  catàleg  

dels  negocis,  empreses, botigues i  restaurants  propis  de  l'àmbit  

administra u  i  fer-ne  promoció  mitjançant  les   plataformes  habituals  

de  la  EMD.   

Segon. Instar  al  Govern  de  l’EMD  a  crear  una  taula  de  treball  

amb  comerços  i  associacions  de   comerç local  per  debatre,  

estudiar  i  impulsar  mesures  per  a  promocionar  el  comerç  local,  i   

convidar  a  l’Ajuntament  de  Cerdanyola  a  participar-hi.   

Tercer. Instar  a  l’ajuntament  de  Cerdanyola  perquè  prengui  

mesures  en  el  mateix  sen t  en  el   marc  de  les seves   competències 

sobre   el  territori  de  Bellaterra.   
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Quart . Notificar  el  present  acord  a  l'Ajuntament  de  Cerdanyola,  a  

l'Associació Bellaterra Comerç,  als  negocis,  comerços  i  restaurants  

de  Bellaterra, i  a  la  població  de  Bellaterra.   

   

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

 

5.- Moció acordada per la Junta de Portaveus i presentada pel grup polític 

ERC-Acord Municipal per la millora en la transparència i el bon govern de 

l’EMD Bellaterra. 

El vocal Sr. Oltra defensa la moció. 

Vista la moció acordada per Junta de Portaveus i presentada pel grup polític 

ERC-Acord Municipal per la millora en la transparència i el bon govern de l’EMD 

Bellaterra. 

El President de l’EMD Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD 

Bellaterra la moció; 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La responsabilitat de l’administració pública és la d’administrar l’interès general i 

vetllar per la ciutadania així com la de donar serveis a la mateixa. 

Una societat moderna i demòcrata és una societat informada, que coneix i pot 

conèixer les actuacions que dur a terme el seu govern i els seus governants. En 

un context democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que els 

dona la participació ciutadana mitjançant les eleccions i alhora tenen l’obligació 

de donar compte a la ciutadania, de la seva activitat i de la gestió dels recursos 

públics que s’ha posat al seu abast. 

En els darrers anys des de Esquerra Bellaterra hem posat nombroses ocasions 

millores o iniciatives de cara a augmentar la transparència de l’administració de 

l’EMD Bellaterra. 

En els darrers anys hem vist com la EMD ha fet algunes millores en la 

transparència i el bon govern, mesures que ens faciliten tant com a representants 

polítiques com ciutadanes. 

Però creiem que encara hi ha marge de millora per tal de continuar avançant cap 

a una societat encara més democràtica i justa i que les mesures de transparència 

i bon govern són un camí per assoliment d’aquests objectius. 

Per aquest motiu, el grup Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada Bellaterra proposa a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD 

Bellaterra, l’adopció dels següents  

ACORDS 
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Primer.- Instar al Govern de l’EMD de Bellaterra la creació d’un registre de grups 

d’interès tal i com es desenvolupa en el Títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Segon.- Instar al govern de l’EMD de Bellaterra a, en el marc de l’aplicació del 

Títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de la transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, publiqui a la pàgina web tan el registre dels grups 

d’interès com totes les especificacions derivades del mateix títol. 

Tercer.- Instar al govern de l’EMD de Bellaterra a que, en el marc de la Llei 

19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, publiqui l’agenda oficial del president de l’EMD i dels vocals delegats 

per ell mateix. 

Quart.- Instar al govern de l’EMD de Bellaterra a fer un recull i garantir l’accés a 

la ciutadania de les ordenances i reglaments dictats per la Junta de veïns i veïnes 

de la EMD de Bellaterra fins a l’actualitat. 

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

 
6.- Moció acordada per Junta de Portaveus presentada pel grup polític ERC-

Acord Municipal per la millora i intervenció en la zona verda i esportiva del 

Turó de Sant Pau 

El Sr. Oltra defensa la moció. 

Vista la moció acordada per Junta de Portaveus i presentada pel grup polític 

ERC-Acord Municipal per la millora i intervenció en la zona verda i esportiva del 

Turó de Sant Pau, 

El President de l’EMD Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD 

Bellaterra la moció; 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

EL Turó de Sant Pau és una zona residencial que conta amb zones verdes i 

equipaments per als i les veïnes. Concretament entre el carrer 8 i 9, conta amb 

una zona de parc infantil, pista de bàsquet, pista de futbol i zona de ping pong i 

un centre cívic amb espais per als veïns i les veïnes i un servei de Bar. 

Des de fa temps, però, aquesta zona ha experimentat usos que no resulten 

cívics; amb grups de persones que gaudeixen de les instal·lacions i els espais, 

però en fan un mal ús, ja que sovint resten residus de consum d’aliments i 

begudes que acaben escampats pel terra de la zona verda. 

Algunes situacions transcendeixen les actituds incíviques i esdevenen delictives, 

en tant que atempten contra la salut pública, al produir-se consum d’estupefaents 

i de begudes alcohòliques en la via pública. 
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A la situació anterior, i en la excepcionalitat del moment, aquesta afectació a la 

salut pública s’agreuja ja que sovint no compleixen amb les restriccions 

derivades de la situació de pandèmia en la que estem immersos (manca de 

mascareta i concentracions de més de 6 persones). 

De manera paral·lela o conjunta aquests grups de persones impedeixen o 

dificulten la circulació pels carrers del Turó de Sant Pau, generant situacions que 

esdevenen perilloses pe als veïns i veïnes del turó així com per les mateixes 

persones (estacionaments il·legals, excés de velocitat o ocupació de la calçada). 

Tota aquesta situació genera incomoditats als veïns alhora de situacions 

perilloses o potencialment perilloses tant pels veïns com per les mateixes 

persones que protagonitzen les situacions referides. 

S’ha produït actuacions puntuals tant per part de l’EMD com per part de 

l’Ajuntament de Cerdanyola, en alguns casos de manera conjunta i això és 

positiu i una mostra de com de beneficiosa pot i hauria de ser la coexistència de 

dues administracions sobre un mateix territori. 

No obstant, els problemes persisteixen de manera cíclica i des del grup 

d’Esquerra Bellaterra pensem que hi ha altres accions que es podrien prendre. 

No obstant, els problemes persisteixen de manera cíclica i des del grup 

d’Esquerra Bellaterra pensem que hi ha altres accions que es podrien prendre. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa a la junta de veïns i veïnes de la EMD de 

Bellaterra l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

Primer.- Instar al Govern de l’EMD de Bellaterra a estudiar i implementar canvis 

en la configuració del mobiliari urbà present en la zona referida per tal de reduir 

l’afectació que els comportaments incívics puguin ocasionar. 

Segon.- Instar al servei de mediació de l’Ajuntament de Cerdanyola a prendre 

partit en el tema per tal de poder iniciar un procés de diàleg amb els i les usuàries 

amb l’objectiu d’eliminar els comportaments incívics. 

Tercer.- Instar a l’ajuntament de Cerdanyola perquè continuï amb mesures al 

respecte dels comportaments que tenen afecció en la salut pública, mitjançant 

mecanismes que cregui oportuns i implementant, si així ho creu, mesures 

sancionadores. 

Quart.- Instar a l’Ajuntament de Cerdanyola per la instal·lació i recollida (o 

reubicació si així ho valora) de noves papereres a la zona verda del Turó de Sant 

Pau. 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Cerdanyola i als veïns i les 

veïnes del Turó de Sant Pau. 
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Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 

 

7.- Moció presentada pel Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
Acord Municipal per la instal·lació de bici box a Bellaterra. 
 
 
Vista la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
Acord Municipal per la instal·lació de bici box a Bellaterra que va presentar a la 
Junta de Veïns i Veïnes de 20 de juliol de 2020 i que es va acordar deixar sobre 
la taula i presentar la al següent Ple ordinari. 
 
El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, 

l’adopció del següent acord: 

 

MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BICIBOX A BELLATERRA  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Bici box i e-Bici box són una xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs per a 

bicicletes, privades el primer, i elèctriques i públiques el segon, que es troba 

distribuïda pels diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

El servei de Bici box ofereix un espai protegit per a les bicicletes privades durant 

un període màxim de 48h entre setmana i 72h els caps de setmana.  

És un servei gratuït, segur i còmode i de baix impacte, ja que les estacions s'auto 

nodreixen amb energia solar; que a dia d’avui conta amb més de 12.000 usuaris 

i oferta més de 1800 places en més de 165 estacions distribuïdes per més de 18 

poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona.  

e-Bici box és un nou abonament del servei Bici box que permet fer ús d’una flota 

pública de bicicletes elèctriques disponibles a un conjunt de mòduls 

d’estacionament exclusius, iguals als que s’utilitzen per a l’abonament Bici box.  

L’objectiu de l’abonament e-Bici box és fomentar l’ús quotidià de la bicicleta, un 

mode de transport sostenible, per a qualsevol classe de desplaçament i per a 

qualsevol ciutadà. Per això, e-Bici box ofereix bicicletes elèctriques.  

L’abonament e-Bici box dona dret a disposar, com a màxim durant un dia, d’una 

bicicleta elèctrica compartida, i a ocupar una plaça d’estacionament Bici box amb 

aquesta bicicleta durant el trajecte.  

Les bicicletes elèctriques són públiques: qualsevol usuari registrat pot utilitzar 

qualsevol de les bicicletes disponibles. No cal ser propietari, no cal preocupar-se 

del manteniment. Una mateixa bicicleta pot ser útil a diversos usuaris durant un 

dia.  
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Actualment hi ha 41 mòduls e-Bicibox que es troben a onze municipis de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, municipis del Baix Llobregat i del Vallès. Es 

localitzen preferentment als intercanviadors de transport públic, al centre urbà, a 

llocs de residència, a zones d’aparcament de vehicles privats.  

Atès que la Junta de Veïns i Veïnes del 20 de gener de 2020 va aprovar per junta 

de portaveus la declaració formal de la EMD Bellaterra en situació d’emergència 

climàtica i ambiental.  

Atès que el desplaçament en bicicleta comporta beneficis tant per la salut de 

l'usuari com per la globalitat de la població, ja que redueix la contaminació 

atmosfèrica.  

Atès que les propostes de mobilitat impulsades per la EMD a dia d’avui han 

mostrat l’interès per promoure l’ús de la bicicleta entre la població.  

Atès que la plaça de la estació concentra l’aparcament de molts vehicles de veïns 

i veïnes que, posteriorment, es desplacen en tren.  

Atès que el PUOSC ha valorat de forma prou positiva la proposta de 

peatonalització de la plaça de la estació i que el desenvolupament d’aquest 

projecte reduirà significativament les places d’aparcament a l’estació.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Bellaterra a l’Entitat 

Municipal  

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents  

ACORDS  

Primer. Instar al govern de l’EMD a sol·licitar la instal·lació d’un Bici box a la 

Plaça del Pi de Bellaterra.  

Segon. Instar al govern de l’EMD a que, juntament amb el govern de l’Ajuntament 

de Cerdanyola i la AMB, estudien la conveniència de la instal·lació de un e-Bici 

box a Bellaterra.  

Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cerdanyola i a la AMB.  

 

El Sr. Ramon Andreu pren la paraula i exposa que Ferrocarrils de Catalunya té 

la intenció de tirar endavant el projecte, però encara no se sap quan començaran. 

Ferrocarrils de Catalunya cedeix els seus terrenys per posar Bici tancat, no Bici 

box, amb càmeres de vigilància. L’estació de Bellaterra és pionera d’aquest 

projecte a iniciativa de Ferrocarrils de Catalunya.  

El Sr. Andreu proposa deixar sobre la taula la moció, i quan tinguem el projecte, 

podrem avaluar la ubicació possible de Bici box. Si no és així, tindrem que 

avaluar el nostre vot. 

El Sr. Oltra exposa que, no té cap inconvenient en deixar sobre la taula la moció, 

si bé ja serà la última vegada. La propera ja hem de votar la moció. 
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S’acorda deixa la moció sobre la taula i Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal la presentarà a la propera sessió plenària ordinària que es 

celebri. 

 

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

dos hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                    Dono fe,                 

Ramon Andreu Atik                                                Secretària-interventora             

 

 


