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

CELEBRADA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 

2016 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 28 de setembre de 2016, es reuneixen 

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

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària extraordinària per tractar els 

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

relacionen: 

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

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

MIQUEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal) 

Excusa la seva el vocal de Gent per Bellaterra, Sr. Ramon Sans Folch i el vocal 

de Convergència Democràtica de Catalunya, Sr. Joaquim A. Rojo Ara. 

 

ORDRE DEL DIA: 

Primer.- Acceptació de la renúncia del vocal del grup municipal de 
Convergència Democràtica de Catalunya a l’EMD Bellaterra,  Sr. Joaquim 
A. Rojo Ara. 
 

Vista la sol·licitud del vocal del grup municipal de Convergència Democràtica 

de Catalunya a l’EMD Bellaterra, Sr. Joaquim A. Rojo Ara, de data 22 de 

setembre de 2016; 

El President de la Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la 

Junta de Veïns la adopció del següent acord: 

Primer.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec presentada pel vocal 

Sr. Joaquim A. Rojo Ara, com a integrant del grup municipal de Convergència a 

l’EMD Bellaterra. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central. 
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Sr. Macarulla: El Sr. Rojo ha presentat la renúncia al càrrec de vocal de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per motius personals. 

Us farem arribar la proposta de la nova persona que assumeixi el càrrec amb 

les mateixes funcions. 

Sr. Andreu: Des de la Presidència de l’EMD, voldria agrair li la feina que ha 

executat, el treball i el bon tracte que ha tingut amb tots. 

Pot ser és el moment, per proposar al Ple, de fer a tots els vocals que han 

renunciat al càrrec des de la constitució de l’EMD, un detall, ja sigui un pin, una 

placa. Parlem-ho i ho proposarem per a la seva aprovació per la Junta de 

Veïns. 

Votació.- S’aprova per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, 1 vot a favor de 

Convergència Democràtica de Catalunya i 1 vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 
Segon.- Proposta d’aprovació dels estats i comptes anuals de l’exercici 
pressupostari 2015. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 van ser sotmesos a 

informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 

aprovat en data 28 de juliol de 2016. Exposat el Compte General, al públic, en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’agost de 2016, pel 

període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni 

observacions. 

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els 

articles del 189 al 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

hisendes locals, el Ple de l’ EMD de Bellaterra,  

 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

 

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a 

l’exercici 2015, integrats pels següents estats bàsics: 

1. Estats i comptes anuals: 

 -  Balanç de situació 
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 -  Compte de resultats 

 -  Liquidació del pressupost. 

 -  Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que 

s’ha de pagar corresponents a pressupostos tancats. 

 -  Estat de tresoreria 

2. Annex als estats i comptes anuals: 

- Balanç de comprovació 

- Estat de modificació de crèdit 

- Estat de romanent de tresoreria 

- Estat  de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 

 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 

justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 

 

-  Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats 

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions 

d’ingressos inicialment aprovats 

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels 

pressupostos tancats. 

- Actes d’arqueig al final de l’exercici 

- Relacions nominals de deutors i creditors 

 

Tercer.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, de conformitat 
amb el que disposa l’article 223.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a 
traves de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en els formats establerts en 
l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 de maig de 
2013 relatiu a la forma en què les corporacions locals han de retre el Compte 
General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics, que es manté 
vigent per al Compte General de l’exercici 2015. 
 
Debat 
 
Sr. Oltra: No comentaré res del procediment administratiu de del Compte 
General 2015, per tal que es compleixi el tràmit de presentació a la Sindicatura 
de Comptes en termini; però dins de la gestió del pressupost, crec que hi han 
coses que no m’agraden de l’estat de Comptes 2015. Ho desenvoluparé en tres 
blocs. 
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Primer bloc: És evident que hi ha inversions que no s’executen, per exemple la 
inversió de la “millora de la pista forestal” programada per a l’exercici 2015, no 
es desenvolupa en l’exercici pressupostat i es realitza a l’exercici 2016. 
 
Segon bloc: Hi ha la partida 920 60940 “Inversió a determinar Pla Obres i 
Serveis 2015”, per un import de 20.000.- € que no s’executa, igualment, la 
partida 1531 21300 “Maquinària, Instal·lacions i altres”, per import de 10.000.- 
€. 
La partida “Altres despeses diverses”, és la segona partida més elevada del 
pressupost, sense especificar la despesa.  
 
Tercer bloc: Obeeix a criteris polítics. 
On diu “barreres de seguretat”, entenc que es tracta de les pilones. No hauria 
de dir ”trànsit”, enlloc de “seguretat”? 
Referent a les partida 1531 62500 “Instal·lació de càmeres de vídeo vigilància”, 
hi ha prevista una despesa de 90.000.- €. Respecte al tema de les càmeres, 
encara porta cua, no sabem si tenim o no la competència i encara algunes no 
funcionen.  
Referent a la partida 312 62900 “Adequació antic local Club Bellaterra en ús 
sanitari”, es va realitzar la despesa, sense cap “paper”, sense cap garantia. Va 
ser un acord verbal. 
Referent a la partida 920 489 “A famílies i institucions sense ànim de lucre”, 
resta un pendent de pagament de 1.983.- €. Falta per executar.  
 
 
 
Sr. Macarulla: No puc entrar tant al detall, però referent a la inversió de les 
càmeres no estic d’acord amb el Sr. Oltra, ja ho he manifestat vàries vagades. 
 
En altres qüestions si estic d’acord amb ell. 
Tampoc trobo bé que, per exemple, en manteniment de l’espai públic, s’ha 
gastat 175.000.- €, sent la partida més important del Pressupost, ja que tenim 
la competència en el manteniment de carrers i de voreres. 
Ara mateix, no recordo, no tinc present la despesa en arranjament de les 
voreres a l’any 2015, sí recordo el Pla de voreres executat a l’exercici 2014. 
 
Sr. Andreu: La partida “altres despeses diverses”, és un calaix de sastre. Per 
exemple, aquest any 2016 en aquesta partida s’ha imputat la despesa 
extraordinària de les antenes. 
El control pressupostari exigeix unes garanties, si no deixes marge d’actuació, 
constantment has d’anar modificant. 
Estic d’acord que, la despesa és molt gran. Hem de revisar aquesta partida de 
l’exercici 2016 i la que pressupostarem a l’exercici 2017, i solament la despesa 
extraordinària puntual, s’imputarà. 
 
Respecte a la “barrera de seguretat”, és de “trànsit”. Subsanarem l’error. 
 
Respecte a la partida de la inversió en càmeres, tenim una subvenció de la 
Diputació de euros 90.000.-, d’acord amb un projecte aprovat, i hem justificat a 
la Diputació una despesa executada de 76.000.- € 
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Respecte al funcionament de les càmeres, pràcticament funcionen totes. Falta 
posar el comptador i la connexió del cables a la corrent de les rotondes 
situades a l’entrada de la B-30, al Turó de Sant Pau, de la situada a la rotonda 
de La Vall i la rotonda d’entrada a veterinari. 
La inversió que faltarà fer és el muntatge en el centre de control de la policia 
local, posar un ordinador i la visualització. 
 
Respecte a la inversió del Centre Mèdic, les converses amb CATSALUT van 
ser favorables. Va estar present el govern anterior de l’Ajuntament de 
Cerdanyola. Ha hagut un canvi de govern i es canvia la forma de pensar.  
L’obra ha consistit en posar la corrent, fer lavabos i fer les parets. Algú servei 
mèdic haurà. En cas  contrari, l’obra que s’ha realitzat és molt adaptable, i es 
podria adequar per qualsevol altre activitat comercial. 
 
Sr. Vàzquez: Si no recordo malament referent a la partida “A famílies i 
institucions sense ànim de lucre”, calia justificar l’activitat feta per alguna entitat 
sense ànim de lucre de Bellaterra. Faltava alguna documentació per realitzar el 
pagament. 
 
Sr. Oltra: Em sembla bé crear aquesta partida, però hi ha un pendent de 
pagament de 1.983.- € 
 
Entenc que en la gestió de l’actuació administrativa hi ha imprevistos, però de 
40 partides que formen el pressupost, solament hi ha 8 que no s’han modificat. 
I, la segona partida més gran de l’execució del pressupost és “Altres despeses 
diverses”.  
Entenc que s’ha de fer millor la consignació de les partides a l’hora d’elaborar el 
pressupost de l’exercici. 
 
Sr. Andreu: Sobre la partida de “manteniment de l’espai públic”, inclou el 
manteniment del camí verd, la gespa de les rotondes, la poda petita, la 
reparació petita de les voreres. També a la Festa Major hi ha una despesa 
important. Aquesta petita reparació passa molt desapercebuda. També inclou 
el material que necessita la brigada, el manteniment de càmeres i de pilones. 
De les aportacions que realitza l’Ajuntament de Cerdanyola a l’EMD, des de la 
creació de l’EMD, és insuficient, però, crec que hem millorat les voreres. 
Les factures que presenta la brigada a l’EMD relaciona les actuacions que han 
fet durant el mes. 
 
Atès el Pla Ocupacional 2016 de la Diputació s’ha contractat a dues persones 
més per reforçar la brigada, i faran feina de reparació de les voreres. 
 
Sr. Macarulla: Fora bo aquest any 2017 poder quantificar els metres de vorera 
i de carrer que s’arreglen (si són 800 m/8.000 m, o bé 300m/3.000 m)ja que si 
no queda quantificada queda en un “nebulosa”. Si es pugues quantificar seria 
millor, més visible de cara a la ciutadania. És la partida més important del 
pressupost, hi s’hauria d’apreciar que s’ha fet, per exemple, un quilòmetre de 
carrer. 
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Sr. Andreu: Que el Sr. Antoni Palomo, tècnic de l’EMD faci un desglós de les 
actuacions que s’han realitzat, per què tingueu una idea més clara de lo fet. 
 
Accepto la crítica que la partida “Altres despeses diverses” és molt elevada i ho 
tindrem present en l’elaboració del pressupost 2017. 
 
Sr. Macarulla: Com teniu el tema del portal de la transparència? 
 
Sr. Andreu: Estem treballant a fons., però en tingut temes importants a 
resoldre com policia, antenes. 
 
Votació.- S’aprova per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, 1 abstenció de 

Convergència Democràtica de Catalunya i 1 vot en contra d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

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

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

CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                      Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                           BEATRIZ RIPOL CARULLA     


