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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2017 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 13 de juliol de 2017, es reuneixen en la 

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

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària ordinària per tractar els 

assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC-ACORD MUNICIPAL) 

Excusa la seva absència el Sr. Ramon Sans Folch (Gent per Bellaterra) 

Sr. Andreu: Es retira de l’ordre del dia el punt 3 sobre l’aprovació, si s’escau, 
de la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Bellaterra per revisar les bases que regulen la 
prestació de Serveis, funcionament i finançament de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra, ja que hem de trobar més contactes amb 
l’Ajuntament i Governació. 
 
Retirem també l’aprovació del ROM de l’EMD Bellaterra. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 

DATA 20 D’ABRIL DE 2017. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta de la sessió de data 20 

d’abril de 2017. 

 

2.- RATIFICACIO DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 27/2017, DE 20 DE 

MAIG 

El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 

següent acord: 
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Únic.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 27/2017, de 20 de maig. 

 

“DECRET NÚM. 27/2017, de 20 de maig 

Habiéndose tramitado y seguido recurso contencioso-administrativo ordinario 

96/2013 Sección T ante la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, interpuesto por la 

Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra contra el Departamento de 

Territorio y de Sostenibilidad y contra el Ayuntamiento de Cerdanyola del 

Vallés. 

Habiéndose considerado no ajustada a Derecho la sentencia número 784, de 

14 de noviembre de 2016, se ha interpuesto por la representación procesal de 

esta EMD Bellaterra dentro del plazo perentorio legal el correspondiente 

recurso de casación para su resolución ante el Tribunal Supremo y por 

Diligencia de ordenación de 15 de marzo de 2017 se ha tenido por preparado al 

cumplimentarse por esta parte lo dispuesto en el apartado 7º de la LO 1/2009, 

de 3 de noviembre, por lo que se emplaza a esta parte recurrente par su 

comparecencia, mediante el correspondiente representante procesal, en el 

plazo de 30 días ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Considerando que la comparecencia ante el Tribunal Supremo debe realizarse 

mediante representación procesal y defensa jurídica, 

 

HE VENIDO EN RESOLVER 

 

PRIMERO.- Disponer la ratificación del escrito de preparación del recurso de 

casación a que se hace referencia en la parte expositiva, así como su 

interposición contra la meritada Sentencia 784/2016, de 14 de noviembre, 

recaída en el recurso contencioso-administrativo ordinario 96/2013 que se ha 

seguido ante la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

SEGUNDO.- Otorgar la representación procesal y defensa jurídica de la EMD 

Bellaterra en el recurso de casación al Procurador de los Tribunales de Madrid 

JOSÉ RAMÓN REGO RODRÍGUEZ y al Abogado miembro 17622 del Ilustre 

Colegio de Abogados de Barcelona JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ BUENDÍA, 

respectivamente, con facultades tan amplias como en Derecho fuera menester 

para la representación y defensa del recu8rso, e incluso proceder al 

nombramiento de su sustitución en otros profesionales con atribuciones y 

competencias en la circunscripción del Tribunal Supremo. 
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TERCERO.- Ratificación por la Junta de Vecinos de la EMD Bellaterra en la 

próxima sesión ordinaria que se celebre. 

Bellaterra, a 20 de mayo de 2017. 

El Presidente                            Ante mí: La Secretaria” 

EL PRESIDENT, 

Sr. Andreu: Aquest punt es referent a la interposició del recurs de casació 

contra la sentencia 784/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

atès que l’EMD Bellaterra té la competencia de la mobilitat. 

Votació: S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 30/2017, DE 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016. 

 
Vist el Decret de Presidència 30/2017, de 22 de maig, de liquidació del 
pressupost 2016 
 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 30/2017, de 22 de maig 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de 
desembre de 2016, el resultat següent: 
 
EMD de Bellaterra 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:            667.660,75 
  Pressupost definitiu de despeses:         798.235,84 
  Obligacions reconegudes:                     741.518,88 
  Pagaments realitzats:                           725.221,83 
  Obligacions pendents de pag.:                16.297,05 
 
b.  Exercicis tancats 
 

Obligacions pendents de pagament a la fi de l’ex. 177.757,26 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
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Pressupost inicial d’ingressos:               667.660,75  
Pressupost definitiu d’ingressos:            798.235,84 
Drets reconeguts:                                 745.822,25 
Recaptació neta:                                  653.034,65 
Devolució d’ingressos                                 284,00                     
 Drets pendents de cobrament:                92.787,60 
 
 
 
b. Exercicis tancats 
 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 225.451,65 
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets..................................................................  745.822,25 
– Obligacions reconegudes netes...................................................    741.518,88 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                     4.303,37 
–  Desviacions positives de finançament.........................................  .......      0,00 
+ Desviacions negatives de finançament.....................................................   0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria............                
0,00 
+ Resultat d’operacions comercials............................................................. . 0,00 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                     4.303,37 
 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ....        
225.451,65 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................        92.787,60 
De pressupostos tancats......................................................         115.611,34   
D’altres operacions no pressupostàries...................................       17.052,71 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............                0,00 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................             0,00 
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......           
177.757,26 
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................           16.297,05 
De pressupostos tancats......................................................                3.025,00 
D’altres operacions no pressupostàries..................................           158.435,21  
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............           14.449,98 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC....      25.987,95 
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______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................       88.132,32 
 
Saldos de dubtós cobrament....................................................      28.902,84 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESA GENERAL...     59.229,48 
 
 
2.  D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en 
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, 
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els 
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
 
Per determinar aquesta  quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels 
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en 
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del 
dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura 
de Comptes): 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 

i 3)  

Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat 

dubtosa 

Exercici actual :     

1r. any immediatament anterior   

2n. any      

3r. any      

4t. any i següents  

5% 

15% 

40% 

80% 

100% 

 
 
 
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
a/ El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. 
 
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb 
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els 
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crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament el 31 de desembre 

 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que 
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els 
termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit 
sempre a les unitats locals agregades.  
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, 
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla 
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a 
l’aprovació  del  Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en 
faci el seguiment. 
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria 
de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall. 
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2. Donar compte a la Junta de Veïns en la propera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
 
 
 
Bellaterra,  22 de maig de 2017 
 
 
 
Ramon Andreu Atik    Beatriz Ripol Carulla 
 
El President      En dono fe. 
                   La Secretària-Interventora    
   
 

  
Els vocals es donen per assabentats. 
 

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ  D’ESPAIS PÚBLICS  

 

Article 1er. Fonaments i naturalesa. 

D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 

7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat 

amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 

5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, l’EMD Bellaterra estableix la taxa per a la utilització d’espais públics que 

es regularà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al 

que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 

Article 2on. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’utilització o 

aprofitament de les sales del Centre Cívic situat a la plaça Margall s/n de 

Bellaterra amb caràcter exclusiu o mitjançant entrada. 

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats per la 

utilització o aprofitament de les instal·lacions. 
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Article 4rt.- Meritació. 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 

presenti la sol·licitud per a la utilització o aprofitament, que no es tramitarà si no 

es justifica el pagament de la mateixa. 

Article 5è. Administració i cobrament. 

La present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 

pagar en el moment de tramitar la sol·licitud de la utilització o aprofitament. 

Article 6è.- Infraccions i sancions. 

La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 

s’ajustarà a l’establert a l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 

tributació. 

 

 

Article 7è.- Import de la taxa. 

 

 

Disposició final. 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el 

BOP havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

PROPOSTA D’ACORD 

LLOGUER SALES 

Lloguer sala de reunións 

Atretzo sala 

personal de sala 16€ / hora 

50€ per dia 

Lloguer  sala d'actes 

Altaveus 
Material: 

Microfons 

Taula de llums 
Taula de so 

Projector i pantalla 0€ per dia 
Tècnic de so i llum 0 € 

20€ / dia 

TAXES 

0€ per dia 

0€ per dia 

100€ per dia 

50€ per dia 

Entitats de fora de Bellaterra 

0€ per dia 

 

Entitats de Bellaterra 

25€ / hora 
0 € 
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Primer.- Aprovar la imposició i ordenació de la taxa per a la utilització d’espais 

públics.  

Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a 

la utilització d’espais públics. 

Tercer.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant 30 

dies dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que considerin oportunes, i l’anunci de la seva exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment de que en el cas que no 

s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins 

aleshores provisional, sense que calgui un nou acord. 

 

Sr. Andreu: En primer de tot, he de demanar perdó pel document que s’ha fet 

arribar als vocals sobre l’aplicació de la taxa. El preu de la utilització de la taxa 

sempre ha segut gratuït per les entitats de Bellaterra i així es manté. L’esperit 

de la imposició d’aquesta taxa és cobrar la a les empreses  i entitats de fora de 

Bellaterra. Aquesta moció proposa l’aprovació de la imposició i ordenació de la 

taxa per la utilització d’espais públics i de material, les entitats sense ànim de 

lucre de Bellaterra estaran exemptes de l’esmentada taxa. 

Sr. Oltra: Trobo a faltar que no hi ha criteri de priorització en el cas de  

persones i de les entitats que sol.licitin l’ús de la sala.  

Sr. Macarulla: En primer lloc, agraeixo el canvi del document. No més fer una 

observació, ja que si un particular sol.licita l’ús de la sala i de material per a la 

celebració d’un acte, trobem molt elevat el preu del lloguer de la sala i del 

material. 

Sr. Andreu: Si us sembla bé a tothom podem crear un apartat nou de lloguer 

de la sala i de material per un preu de 150.- € tot. 

Sobre el tema de la priorització de les sol.licituts presntades, de moment no ens 

hem trobat en aquest cas, però en el cas que es doni i hagin coincidències ho 

podem preveure, per ordre de registre d’entrada a l’EMD de la sol.licitud 

formulada. 

Sr. Oltra: Em sembla bé aquesta forma de fomentar les activitats; també em 

sembla l’existència del tècnic de so i de llum. Per altre part, entenc que aquesta 

Ordenança elimina l’anterior vigent de l’ús de la sala. 

Sr. Andreu: El tema de l’ús de la sala per a festes de nit quan ho demana un 

particular, és un altre escenari, s’ha de dipositar una fiança, ho tractem a part. 
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Votació: S’aprova per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots a favor 

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL DE L’EMD 

BELLATERRA  

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb allò que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’EMD 

Bellaterra estableix el preu públic per la utilització de material moble de l’EMD. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització puntual de 

material moble propietat de l’EMD Bellaterra. No es cedirà a cap entitat o 

particular que no estigui registrat o empadronat a l’EMD Bellaterra. 

 

Article 3. Subjectes passius. 

En són subjectes passius del preu públic les persones físiques o jurídiques que 

sol·licitin o es beneficiïn de la utilització del material que es detalla en el quadre 

de preus. 

 

Article 4rt. Import del preu públic. 

 

Entitats de Bellaterra 

Entitats de Bellaterra 

Gots 

Disseny 
Adaptació 
Col·locació 

TOTEMS 
impressió 

Cadires 
Taules 

PREUS PÚBLICS 

0 € 
0 € 

Entitats de fora de Bellaterra 

150€ per setmana 

Entitats de fora de Bellaterra 

   0€ per setmana 

0 € 0,10€/u dia 

MOBILIARI 
1€/ dia 

0,80€/u dia 
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Article 5è.- Acreditament i període impositiu 

El preu s’acredita quan s’ha autoritzat la utilització del material. 

 

Article 6è. 

Amb caràcter general s’aplicarà autoliquidació. El fet d’haver pagat no implica 

la concessió del material. Aquest material es concedirà per Resolució de 

Presidència. 

No es concedirà cap material si no s’està al dia del pagament del preu públic 

cedit anteriorment. 

 

Disposició final. 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva 

publicació i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar la imposició i ordenació del preu públic per la utilització de 

material de l’EMD Bellaterra.  

Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora del preu públic 

per la utilització de material de l’EMD Bellaterra 

Tercer.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant 30 

dies dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que considerin oportunes, i l’anunci de la seva exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment de que en el cas que no 

PREUS PÚBLICS

Gots

Empreses o particulars de Bellaterra

2,50€/u dia

0,30€/u dia

0,10€/u dia

Taules

Cadires

MOBILIARI

Tanca 2,7€/u dia
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s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins 

aleshores provisional, sense que calgui un nou acord. 

 

Bellaterra, 10 de juliol de 2017. 

El President, 

Ramon Andreu Atik 

Sr. Andreu: En aquest punt hi ha també una modificació, ja que per les entitats 

de Bellaterra no hi ha cost per a la utilització del tòtem, que si hi ha per les 

empreses de fora de Bellaterra. 

Sr. Oltra: Trobo una contradicció l’apartat 2 de l’Ordenança, on diu “No es 

cedirà a cap entitat o particular que no estigui registrat o empadronat a l’EMD 

Bellaterra” 

Sr. Andreu: Podem modificar el punt 2 i afegir que, el particular no pot utilitzar 

el tòtem. La seva utilització queda restringida única i exclusivament a la 

institució de l’EMD Bellaterra i a les entitat sense ànim de lucre de Bellaterra. 

Votació: S’aprova per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots a favor 

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES, QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE 

DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE TERRENYS DE TITULARITAT 

PÚBLICA (VIALS, EQUIPAMENT, ZONES VERDES I CAMINS PÚBLICS) 

AIXÍ COM LA LOGÍSTICA DELS ACTES PÚBLICS DE L’EMD DE 

BELLATERRA. 

 

Atès la necessitat de realitzar la contractació del servei pel manteniment de 

terrenys de titularitat pública (vials, equipament, zones verdes i camins públics) 

així com la logística dels actes públics de l’EMD Bellaterra, amb una duració de 

quatre anys. 

El President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques que han de 

regir la contractació del servei pel manteniment de terrenys de titularitat pública 



 

13 
 

(vials, equipament, zones verdes i camins públics) així com la logística dels 

actes públics de l’EMD Bellaterra. 

Segon. Publicar aquest acord al Perfil del Contractant i al Butlletí Oficial de la 

Província durant el termini de vint dies naturals comptadors des de la publicació 

de l’anunci, segons disposen els articles 142.4, 159.2 del TRLCSP. 

Sr. Andreu: Es proposa en aquesta moció l’aprovació del plec de clàusules 

administratives i tècniques per a la contractació del servei de brigada i per un 

període de quatre anys. 

Sr. Oltra: Em sobte, per què es contractarà per un període de quatre anys? 

D’aquí a dos anys ja tenim eleccions municipals, i també hi ha un procés de 

negociació d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola, que en aquest 

cas, s’ampliarien les funcions de la brigada (per exemple a clavegueram, 

enllumenat). Per tant, proposo la duració del contracte per dos anys, i en el seu 

cas, ja s’aprovarà l’ampliació del termini de l’execució del contracte. 

En la negociació del nou conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola, també 

podem negociar el servei de la brigada municipal de l’Ajuntament. Fer un 

contracte nou amb la brigada de l’Ajuntament. 

També tinc la sensació, que aquest plec està pensat per a la seva adjudicació a 

l’empresa que actualment està realitzant el servei de la brigada. 

Sr. Macarulla: Repetiré les qüestions plantejades pel Sr. Oltra. 

En primer lloc, considero inadequada la moció, ja que en aquests moment no 

solament per que estem a meitat de la legislatura, sinó també perquè estem 

negociant un nou conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola. No sé si la llei de 

contractes obliga a contractar per un període de quatre anys. Però podíem 

esperar a contractar aquest servei amb un govern nou. 

Per altra part, em sembla bé que estigui inclòs en el contracte el manteniment 

dels espais públics així com el manteniment de les voreres. La contractació per 

un import de 120.000.- €/any, ho trobo una xifra molt considerable. 

El pressupost total de l’EMD Bellaterra és de 500.000.-€ a l’any, i el cost del 

servei de la brigada, de 120.000.- €/any no és correspon de cap manera de 

l’estat de les voreres. Està mal executat, mal controlat. Amb el cost d’aquest 

contracte, Bellaterra tindria que estar molt més cuidada. El resultat final, salvo 

el camí verd, es que Bellaterra està descuidada i soc, molt caminador i 

observador. No veig la correspondència entre el cost del servei i l’estat de les 

voreres i dels camins públics de Bellaterra.  
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Sr. Andreu: La contractació d’aquest servei de brigada surt de la necessitat. 

Des de que es va constituir l’EMD Bellaterra a l’any 2010 hem tingut diferents 

situacions, hem tingut dues brigades; una d’obres i altre de jardineria. 

Hem de buscar una empresa que pugui fer les dues coses, a l’hivern obra, ja 

que casi no hi ha feina de jardineria i a l’estiu jardineria. Així haurà menys 

despesa, tenint els dos serveis amb un sol contracte. 

Pel que fa a les obres, les voreres es van fent. Tenim poca memòria, a 

l’entrada de Bellaterra des de l’autopista, no havia vorera, estava feta un 

desastre. Però fer vorera nova és diners, s’han fet les voreres de tota la 

carretera, al carrer de l’església, al carrer Alarcon, al carrer can Miró que va cap 

a l’autònoma. Amb el pressupost de manteniment que tenim, estem fent vorera. 

També aprofitem el pla d’ocupació que atorga als municipis la Diputació de 

Barcelona per fer vorera. Estem millorant, poc a poc, i em deixo molts carrers. 

El tema de la jardineria, s’està fent moltíssima feina, amb criteris de qualitat 

bàsics, ja que el nostre pressupost és insuficient. 

Per tant, la brigada funciona. Les màquines que utilitza la brigada, és una 

despesa de l’empresa. Aquests costos de maquinaria, furgoneta són a càrrec 

de l’empresa. Es un capital més alt que ha d’assumir l’empresa. 

Per transparència no hem volgut limitar, que l’empresa ho faci bé, després si hi 

ha incompliment de contracte, ja ho resoldrem. 

El tema dels quatre anys del contracte, és perquè fer un plec i una licitació cada 

vegada suposa un esforç pel personal de l’EMD. Entenem que la durada del 

contracte per quatre anys és correcte. Falten dos anys per finalitzar la 

legislatura, i donem dos anys més per veure i valorar com funciona el servei. 

Sr. Oltra: Pregunto, el manteniment de la carretera BV 1414, s’encarrega la 

Diputació de Barcelona? 

Referent a la transparència, no hi ha perfil del contractant. 

Referent a la Mesa tècnica, esta formada per dos vocals, el president, la 

secretària i el tècnic Antoni Palomo. Entenc que, el Toni Palomo és fonamental, 

però els demès persones que componen la Mesa no tindran criteri tècnic per 

decidir, en base a què valoraran. He d’haver un criteri de qualitat, de nivell 

d’exigència, ampliem la despesa a quatre anys i la situació de l’EMD pot 

canviar en dos anys. 

Sr. Macarulla: També poso sobre la taula, el tema de la Mesa tècnica per a 

seleccionar l’empresa que prestarà el servei. 

Han de ser persones amb coneixement de lo que s’ha de contractar, i 

difícilment els vocals ho tindran. 
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Pel tema de les voreres, si que s’ha fet molt, però aquest any 2017 s’ha fet 

menys. Cada dia baixo a la plaça de l’estació i puc dir que el servei de la 

jardineria és pràcticament inexistent. Això és memòria curta, però entenc que 

he d’explicar lo. 

Sr. Andreu: Si que hi ha perfil del contractant fet, a la pàgina web. 

Referent a la carretera BV 1414,el manteniment és a càrrec de la Diputació de 

Barcelona, i el manteniment de les voreres és a càrrec de l’EMD. 

Estic d’acord amb el planteig que heu fet sobre la composició de la Mesa 

tècnica, però, hem de fer el tribunal amb personal i vocals de l’EMD, encara 

que sigui una administració pública petita. 

Per altra banda, quan tinguem aprovat el conveni amb l’Ajuntament de 

Cerdanyola, haurem de modificar el contracte per ampliació del servei. Igual 

tenim que tornar a licitar el servei, però no volem fer aturar per un tema de 

negociació del conveni. La competència la tenim per llei, la seguirem tenint. 

Els criteris de sostenibilitat no estan inclosos en els plecs, la implicació en 

temes socials no les hem inclòs en la contractació, si bé l’EMD col·labora en 

diferents entitats. 

Referent a la plaça de l’estació, abordar la jardineria implica una reforma de la 

plaça. La plaça està dissenyada deficientment, ja hem estudiat la millora de la 

jardineria per evitar parterres, però això limita l’espai. Tindríem que fer una 

inversió de millora de la plaça, però això no és prioritari. En canvi el camí verd 

si és prioritari, com també les voreres de Bellaterra. Ens agrairia tenir més 

capacitat econòmica per poder fer totes aquestes inversions. Abordar algun dia 

la millora de la plaça implicaria fer una inversió subvencionada per un Pla 

Xarxa de la Diputació o un PUOSC de la Generalitat. Es per l’EMD més 

prioritari fer inversió en voreres i la connexió del camí verd actual. 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA. 

 

Atès la necessitat de realitzar la contractació del servei d’administració i 

comunicació de l’EMD Bellaterra, per un període de quatre anys. 
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El President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar els plecs de condicions administratives que han de regir el 

contracte del servei d’administració i comunicació de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra per un període de quatre anys. 

 

Segon. Publicar aquest acord al Perfil del Contractant i al Butlletí Oficial de la 

Província durant el termini de vint dies naturals comptadors des de la publicació 

de l’anunci, segons disposen els articles 142.4, 159.2 del TRLCSP. 

Sr. Andreu: Aquest és un plec més petit, referent a la contractació del servei 

d’administració i comunicació de l’EMD Bellaterra. 

Sr. Oltra: El meu dubte és perquè no hi ha un plec de clàusules tècniques. Per 

altra banda, l’objecte del contracte especifica algunes feines sobre temes de 

comunicació, així com el disseny de tòtem o la redacció de la revista EMD 

informa. 

Torno a plantejar, que el volum de feina, l’objecte del contracte no justifica el 

preu del contracte de mínim 30.000.- €/any. 

Referent als criteris de selecció, en base a què criteris podem valorar  l’emissió 

de vídeos, estar en possessió del títol de pilot RPA. 

Referent als elements objecte de negociació, el plec estableix el preu, i altres 

millores addicionals. El preu és a la baixa i, referent a les millores manca 

documentació que entenc que seria el plec tècnic. 

Referent a la Mesa de contractació trobo a faltar l’assistència d’un tècnic que 

valori les ofertes. No hi ha un criteri tècnic. 

Sr. Macarulla: No m’estendré tant com el Sr. Oltra, però realment és exagerat 

el preu de licitació del contracte amb les tasques a realitzar. Moltes són 

reiteratives, i no hi ha massa diferència entre elles. Per exemple; redactar i 

configurar els anuncis a tot Bellaterra, redacció de continguts de la revista EMD 

informa. 

Referent a la duració del contracte de quatre anys ho trobem fora de context e 

incoherent ja que ens trobem a la meitat de la legislatura. 

Tampoc hem trobat clar les causes de la  resolució del contracte. Suposo que 

són molt tècniques. 
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Sr. Andreu: Aquest plec el que busca és que l’EMD pugui reduir la seva 

despesa, contractant una persona o empresa que sigui capaç de seguir les 

tasques de comunicació, feines, que per separat resulten molt cares. 

Per exemple, l’arribada de reis, la festa major, la cursa de l’11 de setembre, 

contractar a una empresa o tècnic per gravar costa diners. I amb l’adquisició 

d’un dron que gravi reduirà el cost. 

Per tant, busquem persones o empreses que facin les feines amb qualitat, 

redactar, dissenyar publicitat, gravar. Això ens ajudarà a reduir la despesa. 

Referent a la duració del contracte per quatre anys. Si licitem per un any, igual 

queda la licitació queda deserta i evitem la contractació d’una persona/empresa 

a dit. Per tant, hem fet un plec atractiu per a les persones/empreses que es 

puguin presentar. 

Referent a les millores, s’han posat per si alguna persona/empresa té alguna 

cosa més que oferir més atractiva, que pot millorar la feina. 

Referent a la Mesa de contractació, hem posat al Toni Palomo com a tècnic, ja 

que ha estat en moltes meses de contractació. Ha estat en moltes meses i, ens 

aporta moltes coses que no són específicament d’arquitecte, que en sap. 

Cal tenir present que, es la primera Mesa de contractació que constitueix de 

l’EMD Bellaterra. 

Referent a la resolució del contracte, els serveis jurídics han fet referència als 

articles de la Llei de Contractació del Sector Públic, la qual regula els motius de 

resolució del contracte. 

Sr. Oltra: Entenc els arguments. Però torno a dir, ser capaç de portar un dron 

no és criteri de qualitat, dissenyar tòtem, disseny gràfic se pressuposen, per 

què es demana justificar la formació en l’edició de vídeos. 

Sr. Andreu: La publicació al BOP, al tauler d’anuncis i al perfil del contractants 

és el que regula la llei. 

Referent a per què no hi ha plec tècnic, els serveis jurídics de l’EMD ho han 

portat així. 

Votació: S’aprova la moció per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

9.- MOCIO PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

PER LA DESIGNACIO DE MES RECURSOS ECONOMICS PER LA 
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MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES INCLOSA LA NETEJA 

VIARIA I DE TERRENYS. 

Atès que els bellaterrencs  pretenem viure en una urbanització neta i cuidada 

en lo que es refereix als aspectes de gestió publica, 

Atès  que son molts els terrenys bruts amb risc de incendi  i que la EMD 

disposa de recursos, encara que limitats, per exigir la neteja de terrenys, inclús 

de propietat privada, 

Atès que la imatge que ofereix Bellaterra en quan a la seva cura es lamentable 

Atès que una bona part de les voreres de Bellaterra son intransitables 

Atès que la brutícia s´acumula per els carrers de forma inacceptable 

Atès que molts dels carrers tenen una pavimentació altament defectuosa 

Atès que la EMD disposa de un pressupost anual que pot gestionar de la 

manera que cregui mes convenient per Bellaterra, 

Per tots aquests motius el grup de Convergència de Bellaterra a l´Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra, proposa la adopció dels següents 

acords 

ACORDS 

Primer.- Destinar uns recursos mínims per elaborar un mapa de “punts de 

millora urbanística” 

Segon.- Elaborar un pla i calendari de prioritats segons la incidència, 

repercussió i risc que comporti la zona defectuosa o anomalia. 

Tercer.- Destinar els recursos econòmics necessaris per eliminar els defectes 

urbanístics esmentats. 

Quart. – Destinar un mínim del 20% del pressupost anual a la cura i millora de 

la nostre urbanització en temes de neteja viaria i de terrenys i reparació de 

voreres i de carrers. 

Cinquè. – En tots aquells punts que s´entengui estan fora de la competència i 

del pressupost de la EMD, tenir una acció molt mes positiva i enèrgica vers 

l´ajuntament per aconseguir que la nostre urbanització gaudeixi d´un aspecte 

com a mínim correcta. 

 

Bellaterra 13 de juliol de 2017 

Grup Convergència de Bellaterra 
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Sr. Macarulla: Amb aquesta moció tornem a insistir, en que Bellaterra estigui 

més molt cuidada. 

Sr. Oltra: Estic a favor amb l’esperit de la moció. Referent al punt 4 de la moció 

de destinar un 20% del pressupost, se m’escapa. 

Sr. Andreu: Referent al tema de destinar un 20% del pressupost anual en 

temes de neteja viària i de terrenys, cal dir que la neteja viària és competència 

de l’Ajuntament de Cerdanyola. Nosaltres no som responsables. No tenim 

tampoc recursos. Vam tenir un problema molt puntual amb les escombraries ja 

solucionat. 

Referent a la neteja dels terrenys públics, pel tema de protecció d’incendis, 

hem intentat que estiguin casi tots en bon estat. 

Referent al torrent situat al mig de Bellaterra, tenim un conveni amb l’ACA per 

la seva neteja. L’ACA netejarà aquest terreny. 

La resta de terrenys privats és competència de l’Ajuntament requerir als 

propietaris. Es un tema de disciplina urbanística. 

Ens preocupa molt el tema i sempre al detectar terrenys privats en mal estat, 

hem fet carta de requeriment al propietari i de seguida han fet la neteja. L’EMD 

avisa a l’Ajuntament. L’EMD no pot destinar diners per a neteja de terrenys 

privats. L’EMD insta a l’Ajuntament que ho faci amb els seus procediments. 

Destinar un 20% del pressupost anual, hem de tenir en compte que aquest 

2016 i 2017, l’Ajuntament ens ha restat 150.000.- € per despesa ordinària. 

Aquesta acció s’ha denunciat a la Sindicatura de Comptes, ja que tenim 

sentències a favor. El que limita la tresoreria de l’EMD. A més tenim la 

normativa estatal de no incrementar la despesa corrent, no tenir deute i pagar 

al proveïdors en un termini de 30 dies. 

Jo posaria intentar destinar un 20% del pressupost anual, no ho bloquejaria, ja 

que pot qüestionar-se l’EMD per no poder complir amb els objectius que regula 

la legislació estatal. 

Sr. Macarulla: Aquest 20 %, avanço va sortir de refer un pressupost. El que 

me preocupa és la idea no el 20%.  

No estic d’acord amb l’argument que la neteja viària és competència de 

l’Ajuntament. Estic vivint en una urbanització bruta. Tal i com es va fer amb la 

recollida de deixalles, de l’ampliació d’un dia més, podem negociar amb 

l’Ajuntament de la insuficiència de la neteja viària per Bellaterra. Hem de buscar 

una forma que ens permeti tenir Bellaterra més curosa més neta. Aquest és 

l’esperit de la moció. 

Per tant, retiro el punt 4 de la moció. 
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Sr. Vazquez: Gent per Bellaterra està d’acord amb la moció. Referent al tema 

que la neteja viària és competència de l’Ajuntament i no de l’EMD, tindria molt 

més sentit i seria molt més productiu, que el grup de Convergència de 

l’Ajuntament, format per 4 regidors, presenti la moció al Ple. 

Sr. Andreu: La competència de la neteja viària la hem de tenir per llei. A les 

Bases posa que la tenim però la fa l’Ajuntament. Dedicar uns diners si es pot, 

però no ens donarà un millor resultat. L’Ajuntament ha d’apretar a l’empresa 

contractista. El punt 4 de la moció ha de dir que hem de ser més insistents, que 

els veïns informin a l’Ajuntament que el carrer està en mal estat, o que allò s’ha 

fet malament. 

El problema de la neteja viària no és com el de les escombraries, que vam 

arribar a un punt molt greu. 

Posar recursos per a la neteja viària no ho posarem. Creiem que no hi ha tanta 

brutícia als carrers. També, l’Ajuntament fa la poda dels arbres, però sempre 

quan ha passat el termini. 

El tema està també lligat amb l’enllumenat. Hem d’insistir a l’Ajuntament per tal 

que millori aquests serveis. 

Si es retira el punt 4 de la moció, votarem a favor. 

Sr. Macarulla: Si. Que es retiri el punt 4 de la moció. 

Votació: S’aprova la moció per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

10.- MOCIÓ PREENTADA PEL GRUP POLÍTIC ESQUERRA REPUBLICANA-

ACORD MUNICIIPAL PER LA PUBLICITAT DELS PLENS DE L’EMD 

BELLATERRA 

 

MOCIÓ PER LA PUBLICITAT DELS PLENS DE LA EMD DE BELLATERRA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que la participació ciutadana i la plena publicitat de les accions administratives i polítiques 
dels governs i els partits polítics ha de ser un objectiu cabdal de cara a una millora del sistema 
democràtic en general i pel coneixement i la implicació de la ciutadania en la gestió de la seva 
comunitat, sigui quina sigui aquesta 

Atès que els plens de la EMD són enregistrats tant en vídeo com en àudio per a la posterior 
elaboració de l’acta; 
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Atès que els mitjans tècnics avui en dia possibiliten un ampli ventall de recursos per a que 
l’accès a la informació sigui molt més lliure i immediata; 

Atès que molts ajuntaments ja transmeten a dia d’avui els seus plens via web i posen a 
disposició dels i les ciutadanes la informació referents als mateixos plens; 

Atès que el govern de la EMD i les diferents forces polítiques que la integren han mostrat en 
més d’una ocasió la seva disposició a l’enregistrament d’acte i reunions com a garantia de 
transparència; 

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

de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Retransmetre via streaming els plens de la EMDamb un punt fixe, sense necessitat 

d’edició, bé des de la web de transparència bé des del facebook de la mateixa EMD, o els dos 

canals 

Segon.  Posar a disposició dels i les veïnes les gravacions dels plens anteriors aixi com dels que 
es vagin succeint en el futur 

Tercer. Acompanyar aquest fet de les actes dels plens juntament amb la seva ordre del dia, 
recuperant una pràctica que  anteriorment la EMD feia i que ha perdut 

 

Bellaterra, 13 de juliol de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana 

 

Sr. Oltra: Si bé des de l’EMD es venia penjant a la web la convocatòria del Ple, 

les actes dels Plens per conèixer l’EMD, el motiu de la moció és, recuperar 

aquesta pràctica, i que els veïns /veïnes de Bellaterra puguin seguir el que s’ha 

dit al Ple. Que les persones amb problemes de mobilitat puguin gaudir en viu 

del Ple de l’EMD. Que es pugui consultar els Plens. 

Sr. Macarulla: Els plens, per desgràcia, tenen poca assistència. Es d’agrair les 

persones que assisteixen, ja que es tracten temes en que tots estem 

involucrats. Pot ser que vinguin 6 o 7, i ho veuran des de casa, pot ser 7 o 8. 

Sr. Andreu: Actualment els Plens es graven. Si ho hem de fer via streaming, 

s’ha de tenir una garantia, per tal que es pugui fer, el que suposa un increment 

de la despesa de comunicació. 

Referent als punts 2 i 3 estem d’acord. Posar a disposició dels veïns en 2 o 3 

dies les gravacions en vídeo i audio; el que no incrementa la despesa de 

comunicació. Garantir la gravació és el que interessa més que la gravació del 

Ple en directe. A vegades també, sol interessa un punt de l’ordre del dia. 
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Sr. Oltra: Jo diria que haurà gent de tot. La plataforma facebook dona l’opció 

de la gravació en directe, i aquesta opció no incrementa el cost de 

comunicació. 

A més seguir el ple en directe és una garantia de la transparència, amb igual 

d’importància que l’acta de Secretaria i la gravació. 

Que esteu d’acord amb el punt 2 i 3 de la moció ja és interessant. Retiro, 

doncs, el punt primer de la moció. 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

11.- MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNTA 

PER LA POSADA AL DIA DE LA EMD EN TEMES DE TRANSPARÈNCIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que la regulació de conceptes com transparència, accés a la informació, bon govern i 
govern obert, neix de la necessitat de donar eines als ciutadans destinataris finals dels servies 
públics d’interès general, per tal de conèixer quines són les funcions de les administracions, 
com es duen a terme i sobretot, amb quins recursos, i l’aplicació i control d’aquest recursos 
públics, el que es coneix com control pressupostari. 

Atès que per tal  de garantir aquest principi de qualitat en l’actuació de l’Administració pública 
catalana i de les entitats vinculades o prestadores de serveis públics, és necessari demanar que 
l’actuació de les administracions sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el 
dret d’accés a la informació al ciutadà. 

Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, de caràcter estatal va entrar en vigor el passat mes de desembre de 2014.  

Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, de caràcter nacional i publicada al DOGC el 31 de desembre de 2014; en la seva 
disposició final quarta establia que la llei entrava en vigor al cap de is mesos després de la seva 
publicació al DOGC. Per tant la llei 19/2014 és d’obigat compliment per les entitats des del 1 
de juliol de 2015. 

Atès que no obstant, la mateixa llei, en l’apartat segon d’aquesta disposició final estableix que 
per tot allò relacionat amb el títol segon, relatiu a la transparència, s’amplia la seva entrada en 
vigor, a un any pels ens que integren les administracions locals. Aquest termini  ha expirat des 
del 1 de juliol de 2016. 

Atès que en més d’una ocasió el president de la EMD ha manifestat que s’hi estava treballant, 
però que existien dificultats i incompetències entre la llei de transparència i la llei de protecció 
de dades o que podria haver-hi problemes al publicar informació que, en la seva opinió, 
resultava sensible per interessos comunitaris (al·legant com a exemple, la situació de la 
seguretat). 
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Atès que aquesta realitat és perfectament traslladable a altres municipis, sense que això hagi 
suposat un impediment pel compliment de la llei per part de múltiples municipis. 

Atès que la mateixa llei contempla la creació d’un programa de formació per als alts càrrecs  i 
altres servidors obligats per aquesta llei. 

Atès que la mateixa llei, davant de la dificultat tècnica que el desenvolupament de la mateixa 
llei pot suposar per a les entitats locals posa a la disposició d’aquestes t una institució marc per 
a poder elaborar els portals de transparència, el Consorci per l’Administració Oberta de 
Catalunya.  

Atès que a dia d’avui 38 EMD’s de Catalunya, 883 Ajuntaments de Catalunya, 41 Consells 
Comarcals de Catalunya, 3 Diputacions de Catalunya, 16 Mancomunitats del territori català, 
40 Consorcis diferents del territori català, 48 altres Patronats, Agències i Instituts del territori 
català i el Consell Generau d’Aran, disposen ja del seu portal de transparència. 

Atès que a dia d’avui la EMD no conta amb un portal de transparència; tot i haver estat 
portada a la junta de veïns i veïnes una moció com aquesta (amb data de 27 de juliol de 2016) i 
haver estat debatuda, votada i aprovada. 

Atès que els acords presos per la junta de veïns i veïnes han de ser considerats com d’obligat 
compliment per part de tots es seus integrants però especialment per part del govern de la 
EMD en tant que representació del poder encarregat d’executar les decisions polítiques. 

Atès que sabem que la estructura del portal de transparència ha estat creada i que s’ha dotat 
de cert contingut però encara manquen dades per poder ser la eina que l’esperit de la llei 
cerca amb la possibilitat d’acostar la informació institucional als ciutadans i ciutadanes 

 

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

de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Adequar i dotar de contingut el portal de transparència amb TOTES les actuacions i 

activitats de la EMD de BEllaterra. 

Bellaterra, 13 de juliol de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana 

Sr. Oltra: Torno a insistir en la web de la transparència, en el perfil del 

contractant, no tenim les empreses que treballen a l’EMD, manca la 

documentació dels vocals, la declaració de béns, falta informació sobre les 

actes dels plens. Sóc conscient de que es fa el que es pot, de l’esforç del 

personal, però ja fa un any que la llei ens obliga. Es fonamental per tal que la 

gent pugui conèixer l’EMD, que estigui informada amb la màxima qualitat, així 

és més lliure. 

Sr. Macarulla: Tots estem d’acord que el portal de la transparència s’està 

posant al dia. Som conscients que manquen recursos, però votarem a favor de 

la moció, hem de posar més esforç i posar-se a fer la. 

Sr. Andreu: La Llei de transparència xoca amb la Llei de la protecció de dades. 

Vam agafar de model el portal de l’EMD de Valldoreix, desprès ens han 

assessorat que, jurídicament és millor la de la Generalitat. 



 

24 
 

Hem de ser conscients de la feina de l’EMD, contenciosos, redacció del 

conveni amb l’Ajuntament. La web existeix, manca més contingut al portal de la 

transparència. Jo no diria que, s’ha de dotar el contingut de totes les activitats i 

actuacions de l’EMD Bellaterra. En base a què es legal. Hem de buscar el que 

diu la llei, per tant, estem esperant l’informe del servei jurídic que ens dirà el 

seu contingut. 

Sr. Oltra: Entenc que han de ser les activitats i actuacions de l’EMD que la llei 

de transparència reguli, simplement. 

Sr. Vazquez: I si posem d’acord amb la legislació vigent. 

Sr. Andreu: Això és feina. Totes les actuacions i activitats de l’EMD poden ser 

moltes, des de el calendari del President. No podem posar les totes, seria una 

despesa més que haurem d’assumir. Hem de posar segons la llei. 

Nosaltres votarem la moció, per ser constructiva. 

Sr. Oltra: Posar d’acord amb la llei, cap problema, tot i que la llei té diverses 

interpretacions. És la tercera moció que presento. La llei ens obliga i no ho 

estem fent. No s’ha executat. Entenc la complexitat. Es tema molt important 

que els veïns/veïnes coneguin el que s’està fent amb els diners públics. 

Sr. Andreu: Hem de donar li el límit i poder lo complir. No ens agrada gens que 

es vagi retrasant. A ningú li agrada, però hi ha temes que passen per davant. 

Els recursos que tenim són aquests.  

Sr. Oltra: Entenc que la dificultat és molta, que falten recursos, que falta diners, 

però falta també voluntat política. Hem gastat diners i esforços en el parc dels 

esquirols, en el procés participatiu. Per tant, presento la moció. 

Votació: S’aprova la moció per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

12.- MOCIÓ PER L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA EN ELS DOCUMENTS I 

INFORMES PÚBLICS DE L’EMD BELLATERRA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Molt sovint, determinades mocions i decrets de presidència presentades pel govern de 

la EMD de Bellaterra estan redactades en castellà, i s’ha argumentat que el motu 

principal és per la major facilitat que té el redactor de les mocions per expressar-se en 

castellà; 
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La EMD, i el seu president s’han significat sovint respecte a la defensa dels interessos 

nacionals respecte a tot el procés que el territori català viu en els darrers anys; 

Una de les lluites més constants ha estat la normalització lingüística que passa no 

només per la defensa de la llengua catalana davant de una llengua, la castellana o 

espanyola que copa de manera absoluta el dia a dia; la defensa de l’idioma és i ha estat 

un element clau de la mobilització i la resistència del poble català des del segle XIX, 

especialment des de la prohibició per part de la dictadura franquista i dels seus 

seguidors de l’ús d’un idioma que, entre altres coses esdevé puntal del reconeixement 

com a poble; 

Per sort per tots, la societat catalana és plural i oberta i mentre que no hi ha ciutadà 

que no interactui de manera habitual amb el castellà o espanyol, hi ha qui encara no 

ho fa de manera habitual amb el català; mentre això sigui així és obligació de tots i 

totes ser curosos amb l’ús que fem de la llengua i especialment des de les institucions 

com la EMD Bellaterra; 

Un dels àmbits on més s’ha treballat i encara queda molt per fer és en l’àmbit jurídic; 

malgrat s’ha avançat molt en els darrers anys, encara a dia d’avui resulta difícil poder 

garantir tot un procés  judicial o legal en català; 

Creiem que és important seguir treballant per la correcta normalització de l’ús de la 

llengua catalana en tots els àmbits, especialment el judicial i fonamentalment des de 

les institucions públiques. 

Per aquest motiu el grup municipal de ERC, proposa al ple de l’EMD Bellaterra 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Que el govern de la EMD exigeixi l’ús de la llengua catalana en tots els 

encàrrecs que siguin fets i pagats des de la institució publica. 

 

SEGON.-  Que en cas que, per criteris de racionalitat econòmica, es justifiqui rebre el 

resultats de la feina en idioma diferent al català; sigui la mateixa EMD la responsable 

de la seva traducció al català per la seva posterior tramitació  

Bellaterra 13 de juliol de 2017 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup Municipal ERC 

Sr. Oltra: La moció respon perquè hi ha escrits de l’EMD que surten en 

castellà. L’àmbit judicial és especialment dur amb la llengua catalana. Encara hi 



 

26 
 

ha gent que no poden fer tràmits en català. La moció exigeix que tots els 

documents de l’EMD surtin en català, especialment en temes de justícia. I així 

normalitzem la situació actual. 

Sr. Macarulla: Nosaltres estem d’acord amb la moció presentada en que tota 

la documentació pública surti en català. Però documentació interna de 

professionals entemem que pot ser en castellà. Que quedi en els arxius estudis 

en castellà i en català ens sembla correcte. La documentació que hagi de sortir 

de l’EMD ha de ser en català. 

Sr. Andreu: Davant aquesta moció, entenem  el dret de poder-se expressar en 

castellà. A l’EMD mai hem tingut un problema de llengua. En recepció si una 

persona parla en castellà, se li respon en castellà. Respecte als temes jurídics, 

l’advocat vinculat a l’EMD redacta en castellà, però s’ha de complir terminis, 

s’ha de traduir bé. Per tant, votarem en contra de la moció. També volem 

manifestar que el recolzament al català sempre. Els vocals utilitzen el català, 

l’EMD informa es redacta en català. 

Sr. Oltra: El Sr. Macarulla ha fet una reflexió encertada. No tenim solament el 

problema a Bellaterra, sinó a tota Catalunya. Hem de protegir la llengua. Des 

de l’Administració Pública hem de normalitzar això. Els tràmits en l’àmbit 

judicial hi ha persones que no entenen el català. 

Votació: No s’aprova la moció per cinc vots en contra de Gent per Bellaterra, 

dos abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor de 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

13.- PRECS I PREGUNTES 

Sr. Oltra: Les presentaré a Secretaria per escrit per tal de tenir una resposta. 

1.- Bellaterra participa. Quantes persones hi ha inscrites. 

2.- El cost total de Bellaterra participa la web porta a porta.  

3.- Desglossar el cost de la votació de la bandera de Bellaterra. 

4.- Nombre d’enquestes sobre el Pla de Mobilitat de Bellaterra. 

Sr. Andreu: Hem tingut la possibilitat de fer porta a porta. Hem recollit les 

enquestes i estan guardades. Hem fet una petició a Doymo que ens ha redactat 

les preguntes amb cap cost a l’EMD.  

5.- Desglossar el cost de les obres del consultori mèdic, de l’espai públic i de 

l’espai privat. Cost del manteniment de l’espai i de les reparacions que han 

hagut de fer – se. 
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Sr. Vazquez.- Hem fet aquesta despesa per què teníem la subvenció de la 

Diputació. Sempre abans de fer la despesa sol.licitem la subvenció, que no es 

pot destinar a altres actuacions. Si demanem per fer Bellaterra participa, i la 

tenim atorgada no podem destinar la a fer vorera. 

Referent al ROM, he de manifestar que estic molt content, que un document 

tant important, es pugui fer amb la participació de totes les forces polítiques de 

Bellaterra. Poder discutir lo, poder debatre. Es tracta d’un document, que si ho 

fem bé tindrà un llarg recorregut. 

Sr. Macarulla: Quan aprovarem per Ple la bandera de l’EMD? 

Sr. Andreu: Primer hem de tenir aprovat pel departament de Governació de la 

Generalitat l’escut de Bellaterra. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 h, a Bellaterra, a 13 

de juliol de 2017. Dono fe. 

 

El President, 

Ramon Andreu Atik                                             La Secretària 

 

 


