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A Bellaterra, sent les divuit hores del dia 6 de novembre 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 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) 

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 

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

la Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

 

El President de l’EMD, Sr. Ramon Andreu pren la paraula i exposa que es retiren 

de l’ordre del dia els punts 3 i 5. 

El punt 3. Aprovació inicial de les mesures per la millora de l’entorn de l’Escola 

Ramon Fuster, atès que l’Ajuntament ha de valorar i informar favorablement la 

proposta. 

El punt 5. Acord per tal que el President iniciï els tràmits necessaris per retirar la 
tanca situada a la finca Vázquez Mella, 8 de Bellaterra, atès que la Secretària de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Sra. Aurora Corral, aconsella un canvi el 
el títol de l’acord i l’adopció d’un acord més ajustat al dret. Com aquest tema no 
té presa per al seu tràmit, es deixa sobre la taula per estudiar lo amb més 
deteniment. 
 
Els restants punts de l’ordre del dia es mantenen. 
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1.- Acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 
domini públic local i les reserves de la via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 

D I C T A M E N 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 
tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vista la Memòria de Presidència, l’informe de la Secretaria Intervenció, es 
proposa a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
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Primer.-  MODIFICAR la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local a fi d’adaptar la al text de la Diputació de Barcelona i aprovar 
provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents l’Ordenança fiscal que a 
continuació es relaciona, així com el seu text refós. 
 
Ordenança Fiscal número 10                                                    Taxa per utilització privativa o 

aprofitament especial de la via pública 
amb entrades de vehicles a traves de les 
voreres o de qualsevol altre espai de 
domini públic local i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena. 

  
  
  
  

Segon.- DEROGAR l’Ordenança Fiscal per utilització privativa o aprofitament 
especial de la via pública amb entrades de vehicles a traves de les voreres o de 
qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena vigent, 
amb efectes a l’entrada en vigor de la Ordenança fiscal que s’està tramitant. 
 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’EMD Bellaterra els 
anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal 
aprovada de nou durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes.  
 
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021 i següents, així com el text refós 
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Votació.- S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 
abstencions de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a 
favor de Convergents. 
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2.- Acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès local. 
 
 
 

D I C T A M E N 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 
tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vista la Memòria de Presidència, i els informes de Secretaria intervenció, es 
proposa a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
Primer.-  IMPOSAR  la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès local. 
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Segon.- APROVAR provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa. 
 
Ordenança fiscal número 7 taxa per 

aprofitament especial del domini públic 

local a favor d’empreses explotadores 

de serveis de subministrament d’interès 

local. 

 

 

  

 
 
Tercer- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’EMD Bellaterra i al BOPB 
els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal 
aprovada de nou durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
  

Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021 i següents, així com el text refós 
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Votació.-S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i una 

abstenció de Convergents. 

 

3.- Acord de mesures de pacificació de trànsit al Camí Antic de Bellaterra. 

Ates que els carrers de Bellaterra Camí Antic i els carrers com Pin i Soler, Mestre 
Nicolau o Casas i Amigo per la seva situació en relació als municipis propers 
formen una important drecera per el transit de vehicles entre Barcelona i Sant 
Cugat per una banda y Terrassa i Sabadell per l’altre. 

Ates que el Camí Antic en algunes ocasions suporten unes intensitats de trànsit 
superiors als 1.000 vehicles hora. 
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Ates que el Camí Antic a causa de diferents disfuncions urbanístiques no te 
construïdes les voreres peatonals necessàries per garantir la seguretat dels 
vianants. 

Ates que el Camí Antic està provisionalment obert al trànsit de vehicles de pas 
al estar aquesta instal·lació en un procés judicial pendent de resolució. 

Atès que les velocitats dels vehicles en el Camí Antic en nombroses ocasions no 
respecten el límit de velocitat de 40 km per hora. 

Sent competent per dur a terme les mesures de mobilitat de l’àmbit de Bellaterra 
l’EMD en virtut del que estableix l’art. 82 del TRLMRL de Catalunya, i les Bases 
de Constitució de l’EMD de Bellaterra;  
 
El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la 
Junta de Veïns i Veïnes; 

Primer.- APROVAR la modificació de la preferència del Camí Antic en els 
encreuaments amb els carrers Til·ler, Sant Llorenç, Roda Ventura i Casas i 
Amigó segons el Plànol adjunt. 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Ajuntament de Cerdanyola i a la Policia 
Local de Cerdanyola. 
 

Votació.- S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots 

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

Convergents. 

 

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

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

 

EL PRESIDENT,                                                    Dono fe, 

Ramon Andreu Atik                                                La Secretària-interventora             

 


