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

EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2013. 

 

A Bellaterra, sent les dinou hores del dia vint-i-ú de gener de 2013, 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 tractara 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: 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

Excusa la seva absència la Sra. Montserrat Muñoz Casals. 

Oberta la sessió el Sr. President pren la paraula i exposa que, s’ha afegit com a punt 1 a l’ordre 

del dia, la presa de possessió del Sr. Miguel Àngel Vázques Heras com a vocal de Gent per 

Bellaterra i es retira de l’ordre del dia el punt 7, l’aprovació inicial del Pla de mobilitat al centre 

de Bellaterra, per falta de documentació. 

Ramon Andreu Atik: Sr. Miguel Àngel Vazquez Heras jureu o prometeu per la vostra 

consciència i honor cumplir fidelment les obligacions del càrrec de Vocal de la Junta de Veïns 

de Bellaterra amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

Miguel Àngel Vázquez Heras: Prometo. 

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 11 d’octubre de 

2012. 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que en alguns punts de la seva intervenció hi ha alguns 

errors. Així: 

El punt 3 sobre l’aprovació del Compte General exercici 2011, tercer paràgraf: 

“El Sr. Gustau Folch pren la paraula i exposa que el seu grup votarà en contra de la moció, 

perquè fent un análisis de la liquidació del pressupost, el 50% del pressupost ha estat destinat 

a despesa de personal, uns 150.000.- € ha estat destinat a temes de subvenció de cultura i 
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esports i 210.000.- € ha estat destinat a temes de publicitat, sent la partida d’inversions i 

manteniment la menys dotada” 

Ha de dir: el 50% ha estat destinat a despesa de personal, subvenció cultura i esports i 

publicitat i, la suma és 210.000.- euros. 

Referent a la despesa de personal no quadra els 140.000.- euros amb els 150.000.- euros. 

Punt 12.- Petició de dimissió al President de l’EMD i a la vocal del Cultura. 

¿Per què demanem la dimissió al President de l’EMD i al vocal de Cultura? No s’entén. La vocal 

del Cultura estava de pont, no. Estava dormint en el moment dels fets. 

Punt 11.- Moció per què l’EMD estableixi mesures urgents per tal de paliar les deficiències 

greus en la recollida d’escombreries. 

El Sr. Andreu pregunta quines són les mesures concretes que el grup de CiU està proposant. 

El Sr. Folch respon les mesures que proposa l’EMD i nosaltres donarem suport a aquestes 

mesures. 

Per últim, hi ha una pregunta. Havia públic 

La Secretaria respon que les intervencions del públic queden fora de l’acta. 

La regidora Remei Gómez pren la paraula i exposa que les tres linies que poseu a l’acta de la 

seva intervenció reflexa solament una part. És la mínima expressió de el que la vocal de 

Cultura i la regidora van está parlant. No està d’acord amb la redacció. 

El Sr. President exposa que, la Secretària pren nota de les aclaracions a l’acta, la deixem sobre 

la taula i passem al punt següent de l’Ordre del dia. 

3.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost exercici 2013 i de la plantilla de personal.  

Aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns el següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’EMD Bellaterra per a l’exercici 2013, les 

seves bases d’execució i la plantilla de personal segons els annexes que s’inclouen a 

l’expedient i que formen part integrant d’aquest acord. 

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública durant 15 dies a efecte d’examen i 

reclamacions mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis d’aquesta 

entitat, amb l’advertiment de que es considerarà aprovat definitivament si durant el período 

esmentat no es presenten reclamacions, d’acord amb allò que preveu l’article 20.1 del R.D. 

500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei 39/1988, de 28 

de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

El Sr. President pren la paraula i exposa que, l’expedient ha estat a disposició del Grup 

Municipal. Es tracta d’un pressupost auster. Hi ha una retallada important. Podria ser que 

vinguin ingressos extras, però no s’han reflectit al Pressupost. 



 

3 
 

El Capítol I representa un 19% del Pressupost total de l’EMD. Aquesta xifra del 19% és 

important a nivell que altres ajuntaments com Sant Cugat té un 39% del Capítol I i Cerdanyola 

té un 49% de Capítol I. 

Destacar, també, que aquest Pressupost és molt escas. Que no dona prou perque Bellaterra 

tingui un nivel de serveis correcte. Aixó no és una informació de l’EMD, sino quan es va 

aprovar l’EMD, en el tràmit que fa la Generalitat, concretament la Comissió Territorial, de les 8 

intervencions, 6 fan referencia a que el Pressupost és insuficient. S’aprova l’EMD i se lid emana 

a l’Ajuntament més concreció a nivell econòmic, condicionant l’aprovació a la elaboració d’un 

estudi de viabilitat, que va fer l’Ajuntament i posteriorment va retallar en un 40%. 

El Pressupost inclou ara el que l’Ajuntament hauria de pagar. No hi ha cap crèdit, no hi ha cap 

deute. 

La partida de subvencions a entitats presenta un canvi, s’ha rebaixat de 16.000.- euros a 

3.000.- euros. S’ha fet un trasllat de diners per poder finançar les entitats a través de les 

activitats que fan. És una manera de donar la subvenció de forma diferent. Actualment el que 

es farà és donar una col.laboració económica a través d’una col.laboració en el que són les 

activitats tradicionals de Bellaterra. 

El Sr. Folch pren la paraula i pregunta sobre la quantitat que ha pressupostat l’Ajuntament de 

Cerdanyola aquest exercici per l’EMD. 

El Sr. Andreu respon que el pressupost està prorrogat i que no sabem quina és la quantitat 

destinada a Bellaterra. 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que amb 3 fulls del Pressupost hi ha poc texte, poc detall. 

Falta informació. Sí que s’ha rebaixat una mica la despesa de personal fins a 122.000.- euros, 

però que encara és alta. Trobem que la partida d’estudis i treballs tècnics i la partida de 

Jurídics i contenciosos, que suma 92.000.- €  és molt elevada. La partida de despesa de cultura 

de 50.000.- euros també és elevada. La partida de despesa de publicitat i per la poca activitat 

que té l’EMD és elevada. Vist tot això, el nostre partit votará en contra de l’aprovació inicial del 

Pressupost exercici 2013. 

El Sr. Ramon Andreu pren la paraula i exposa que, referent a la manca d’informació, s’ha fet el 

que marca la llei. Si necessiteu més informació qualsevol dia demaneu hora i en 2 o 3 dies o el 

mateix dia os serà entregada. 

Referent a les taxes de gual exposa que es recaudaran, amb el mateix sistema de cobrament 

que Cerdanyola, a través de la Diputació de Barcelona. El càlcul és el mateix que recaudava 

l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Els ingressos de Repsol els recauda ja l’EMD. S’ha pressupostat una mica per sota del que es va 

recaudar l’any passat. A l’any 2012 es va recaudar 86.000.- euros, perquè entenem que estem 

en crisi. 
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Respecte a la partida de Jurídics i contenciosos, el recurs contenciós que hem guanyat es 

podría haver evitat, si l’Ajuntament haguessi acceptat la moció de la nostra proposta de 

cumplir el conveni. 

A banda tenim, el tema de la mobilitat de l’escola Ramon Fuster; el tema de les escombreries, 

l’Ajuntament no està cumplint el conveni. Ha baixat molt es servei i es dona malament. 

Aquestes partides són grans i possiblement no s’arribarà a gastar, però dona garanties que 

això es pot tirar endavant. 

Referent a la partida d’estudis i treballs tècnics exposa que és important, ja que són eines que 

garantitzen que el contenciós és guany. 

I pregunta si ha quedat respos amb aixó. 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que és millor intentar negociar amb l’Ajuntament, ja sé que 

és difícil però ens estalviem diners de contenciosos. 

Aquestes partides representen un 12% o 13% del total del Pressupost. Tenim 90.000.- euros 

dedicat a contenciosos contra l’Ajuntament. Davant aquesta quantitat que està costant 

l’Ajuntament no sé si seria bo, intentar un procés negociador. Fer una comissió mixta entre 

l’EMD Ajuntament, que sigui al mateix nivel i negociar la modificació del conveni. 

El Sr. Folch pregunta per els ingressos de Repsol. Si els 86.000.- euros estarán a la liquidació de 

l’exercici 2012. 

La Secretària li respon que si. 

El Sr. Folch exposa que el seu grup votarà en contra de l’aprovació inicial del Pressupost 

exercici 2013, ja que, evidentment, falta información i, per tot el que hem dit anteriorment. 

El Sr. Andreu pren la paraula i fa un aclariment. 

A l’any 2011 es va interposar el contenciós davant la retallada del 40% del pressupost de l’EMD 

que va fer l’Ajuntament. Aixó no és legal. Aquest contenciós ens ha reportat 130.000.- euros 

no més de l’exercici 2011. Respecte l’exercici 2012 també està interposat un contenciós. 

L’Ajuntament ha recorregut la sentencia, però el jutge ja ha donat un termini d’un mes a 

l’Ajuntament per tal que realitzi la transferencia a l’EMD del principal i dels interessos. 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que el seu grup va estar d’acord amb la interposició 

d’aquest contenciós, però no està d’acord amb el pressupostat de 90.000.- euros per aquest 

exercici. I pregunta sobre quins recursos contenciosos hi han més. 

El Sr. Andreu respon que hi ha el contencios de les escombreries, de les il.legalitats 

urbanístiques a l’escola Ramon Fuster, possibles il.legalitats a les actuacions urbanístiques del 

Xiprés. Hi ha també, la defensa jurídica de la interpolar, el tema de l’abocador i, explica que si 

el tens pressupostat, pots gastar els diners. 

El Sr. Folch pregunta per la partida de despeses financeres, ja que si no tenim crèdits perquè 

s’ha pressupostat 5.000.- euros. 
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La Secretària respon que fa referència a comissions per transferències. 

El Sr. Folch respon que de les nòmines no es cobra res, quines transferències són. 

El Sr. Vázquez respon que aquestes despeses financeres fan referència als avals que s’han de 

dipositar per interposar els recursos contenciosos. 

El Sr. Folch exposa que en aquests 5.000.- euros també hi ha part important de contenciosos. 

Votació.- S’aprova la proposta amb 5 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en 

contra de Convergència i Unió (CiU). 

4.-Proposta d’aprovació de la delegació  en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local. 

 

DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA PER TAL DE DELEGAR EN LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA LES FUNCIONS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, 

INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET 

PÚBLIC LOCALS 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als ens locals les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 

titularitat dels quals els hi correspon. 

La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també, la seva 

rellevància dins del més ample àmbit de la Hisenda Local, aconsella en el moment 

present, la utilització de fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i 

exercici de les potestats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació esmentades, dins 

dels sistemes que per a aquest fi preveu la normativa local aplicable. No debades, 

l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, entre altres coses, que els 

municipis tenen dret a cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs 

competències i, també, per complir tasques d’interès comú.  

Tenint en compte el interès que representa per a aquesta Entitat la gestió i la 

realització adequada de les funcions atribuïdes, i atès que la Diputació de Barcelona 

va crear en el seu dia un Organisme de Gestió Tributària que té com a missió 

específica realitzar les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs 

locals i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de les entitats locals de 
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la província, es considera convenient procedir a la delegació d'aquestes a l'empara del 

que disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 106.3 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 116.1 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques 

de Catalunya i l’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial 

Decret  939/2005, de 29 de juliol. 

En virtut de això, es proposa al Ple de l’Entitat que, amb el vot favorable de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres, adopti els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme 

de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Entitat, les competències de 

gestió, liquidació i recaptació dels tributs que a continuació s'especifiquen: 

I.- TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 

RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA 

DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS. 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 

· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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SEGON. Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida s’ampliés o 

modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords 

plenaris pertinents es faran públics mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el 

DOGC, així com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària per a general 

coneixement. 

A més a més, l’Entitat podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte 

a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als 

criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

TERCER. El Ple de l’Entitat es reserva la facultat de realitzar per si mateixa i sense 

necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 

de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 

dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 

organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 

facin convenient. 

QUART. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 

acord es regeix per les següents regles: 

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 

efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini 

de dos anys a comptar des d’aquesta data.   

Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per 

períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 

decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 

procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 

tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 

tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
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en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 

públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 

Barcelona. 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 

voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 

la normativa concordant. 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 

Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 

que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 

Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 

Diputació de Barcelona.  

Per la seva banda, l'Entitat podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 

general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 

econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 

la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 

de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 

de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

Regla cinquena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 

recaptades per l’ORGT a l’Entitat es regiran per les normes següents: 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 

cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 

l’ORGT a l’Entitat  de forma quinzenal. 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les 

devolucions d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal 

anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
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operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 

comptabilitat de les corporacions locals. 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Entitat, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 

conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què 

tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 

normativa vigent. 

 

Regla sisena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 

les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 

matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 

Organisme de Gestió Tributària. 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Entitat de la gestió 

recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 

Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  

 

Regla setena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 

als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 

l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Entitat, les obligacions 

següents: 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Entitat, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, 

de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes 

i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 

vigent en cada moment.  
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Regla vuitena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 

Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 

següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Entitat de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Entitat. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 

servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 

General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’Entitat per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 

d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 

contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 

l’Entitat per la utilització de les dependències municipals. 

 

Regla novena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 

necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal 

i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa 

sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 

arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 

substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 

documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 

els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 

aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
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de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 

d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 

d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 

Documental (CNAATD). 

 

Regla desena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 

següents: 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Entitat i la Diputació de Barcelona.  

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 

CINQUÈ- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 

que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop 

acceptada la delegació el publiqui per a general coneixement, juntament amb 

l’acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

Debat.- 

El Sr. President pren la paraula i exposa que aixó fa referència a poder aprovar en el Ple que deleguem la 

responsabilitat del cobrament de la taxa de guals a la Diputació de Barcelona. 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que li sembla molt be que la Diputació de Barcelona recapti tots 

aquells ingressos i que,  a la Junta de Portaveus, va preguntar si tenia un cost. 

La nostra postura és que es podría recaptar directament per l’EMD i estalviarnos el 3% de cost. 

El Sr. Andreu exposa que, la Diputació de Barcelona es farà càrrec de cobrar els rebuts i explica que el 

3% que cobra la Diputació per la gestió inclou el seguiment de la despesa que no es cobra, els 

embargues, etc. L’EMD no té capacitat per fer – ho. La Diputació destaca perque aquesta gestió ho farà 

be, aixó és el criteri que pot ser estarem en desacord. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (CiU). 
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5.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de 

vehicles de tracció mecánica i la taxa per l’expedició del distintiu. 

Aprovada provisionalment pel Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en 

sessió de data 16 de desembre de 2011, l’Ordenança reguladora de la imposició i ordenació de 

l’estacionament limitat de vehicles de tracció mecánica i la taxa per l’expedició del distintiu. 

Exposada al públic mitjançant la publicació al BOP de 3 de febrero de 2012 i en el tauler  

d’anuncis de l’Entitat Municipal Descentralitzada, d’acord amb el que disposa l’article 17 del 

text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 25 de mar, sense que s’hagi presentat cap al.legació ni reclamació. 

El President proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la imposició i ordenació de 

l’estacionament limitat de vehicles de tracció mecánica i la taxa per expedició del distintiu. 

Segon. – Publicar aquest acord en el BOP així com el text íntegre de l’esmentada Ordenança. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al cap de la policía local de l’Ajuntament de Cerdanyola i  a 

l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Debat.- 

El vocal Sr. Vázquez exposa: 

Una veïna de Cerdanyola va fer la queixa al Síndic de Greuges. El Síndic va recomanar a l’EMD 

que realicès l’aprovació definitiva, ja que el texte de l’Ordenança feia referència a una actuació 

experimental. Des de l’EMD s’ha demanat a la policía local que multi els vehicles mal 

estacionats. L’Ajuntament deia que no es podía fer perque no teniem el patrimoni traspassat. 

Ara que tenim el patrimoni traspassat,ho fem. 

El Sr. Folch pregunta: Quan l’Ajuntament podrá fer aquest control? Tindrà un càrrec? 

El Sr. Andreu  respon: la competència de policía local i seguretat viària és de l’Ajuntament. Ells 

haurien de multar. Evidentment la sanció se la quedarà l’Ajuntament de Cerdanyola. Per l’EMD 

ni tindrà cost, però tampoc els beneficis dels ingressos. 

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

 

6.- Proposta de l’aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de les activitats publicitàries a 

la via pública. 

El President proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

Legislació aplicable: 
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Capítol II del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

Primer.- Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de les activitats publicitàries a la via 

pública. 

Segon.- Exposar al públic el present acord mitjançant la inserció en el tauler d’anuncis de 

l’EMD i publicació en el Butlletí Oficial de la Província durant el termini de trenta dies hàbils, 

per a la formulació de reclamacions i al.legacions. Quan no s’hagi presentat cap reclamació i 

al.legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu. 

Debat.- 

La vocal Hortensia Torrecilla pren la paraula i exposa el següent: 

Recientment hem netejat les faroles i fanals de la via pública dels cartells de publicitat. La 

brigada ha fet aquesta feina que suposa un cost per l’EMD. 

A Cerdanyola hi ha una Ordenança Municipal que regula les propagandes tant d’entitats com 

de particulars. Nosaltres voldriem aprovar aquesta normativa a Bellaterra, la mateixa 

normativa de Cerdanyola per Bellaterra traspassant l’autorització a l’EMD. No volem que es no 

es posi propaganda. La persona o entitat que volgui fer una propaganda primer ha de demanar 

permís a l’EMD i en aquest permís té implícita la responsabilitat de retirar aquesta publicitat. 

El Sr. Folch exposa que li sembla be regular aixó, però que té uns dubtes. El tema de la multa i 

la reposició dels bens al seu estat inicial qui ho farà, tindreu una persona, ho fareu vosaltres la 

gestió de identificar, multar, cobrar i seguiment del morós? 

El Sr. Folch exposa que no sap si el cost és més elevat que la posible recaptació de multes. 

El Sr. Andreu pren la paraula i exposa que seran 2, 3, 5, 10 i que ho farem amb el personal de 

l’EMD, la Sònia administrativa i pels temes legals amb la Secretària. Creiem que el tema no és 

delegable a la Diputació. La podem assumir dins de la feina normal de l’EMD. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos 

abstencions de Convergència i Unió (CiU). 

7.- Moció a favor del requeriment del traspàs del finançament del servei de recollida 

d’escombreries i de la implantació d’un servei de recollida de 4 dies per l’EMD Bellaterra. 

El President eleva al Ple de la Junta de Veïns, la següent moció: 

Primer.- Requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès del traspàs del finançament del 

servei de recollida d’escombreries en un termini de deu dies. 

Segon.- Transcorregut aquest termini sense que s’hagi realitzat per part de l’Ajuntament de 

Cerdanyola cap actuació, s’incoarà el corresponent recurs contenciós administratiu. 
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Tercer.- Igualment, per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada s’iniciarà l’execució 

subsidiària del servei i s’implantarà un servei de recollida d’escombreries alternatiu d’un dia 

més, amb càrrec de la despesa a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i a les entitats sense 

ànim de lucre i empreses implantades a Bellaterra. 

Debat.- 

La vocal Sra. Torrecilla pren la paraula i exposa el següent: 

F a uns mesos que l’Ajuntament de Cerdanyola ens va indicar al President de l’EMD i a mi que 

Cerdanyola ha rebaixat en un 10% el finançament de la recollida d’escombreries. No va ser 

així, ens ho ha rebaixat en un 50%. 

Després de vàries entrevistres no ens hem posat d’acord. Acceptavem la rebaixa en 4 dies de 

recollida, però no en 3, tenint en compte la situació crítica del país. 

 El dia 1 d’agost Cerdanyola va posar en marxa la recollida d’escombreries de 3 dies. Com 

Vostés ja saben, és insuficient. Els carrers estan plens de borses d’escombreries que no estan 

lligades, els gossos les destripen, hi ha rates al voltant, el que no és perillòs solament, sino 

antihigiènic. No volem que el nostre poble estigui com està. 

Aquesta situació és insostenible, el que ha provocat una moció conjunta de Gent per Bellaterra 

i CiU, per demanar la transferencia del finançament de la recollida d’escombreries a l’EMD, i 

nosaltres posariem el servei de 4 dies. Tenim pressupostos d’empreses que podrien fer la 

recollida en 4 dies. 

Han passat 6 mesos i Cerdanyola no ens ha dit absolutament res. Hem acordat amb CiU una 

moció. 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que aixó ve de la moció que va presentar CiU al Ple de l’11 

d’octubre del tema de la insuficiencia de la recollida d’escombreries i demanar més esforços a 

l’EMD. La moció va quedar damunt de la taula i CiU va dir que recolçarien les mesures que 

adoptessi l’EMD. 

En aquest punt estem d’acord amb vosaltres. 

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

 

8.- Moció conjunta de Gent per Bellaterra i de CiU per instar a l’Ajuntament de Cerdanyola de 

rebaixar el tipus impositiu de l’IBI. 

El vocal Ramon Sans pren la paraula i llegeix la moció. 

Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha exhaurit els seus terminis per aprovar el 

nou pressupost. 
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Atès l’increment dels tributs per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (taxa d’aigua, 

taxa de recollida d’escombreries….), 

El President eleva al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD, la següent Moció: 

Primer.- Demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de rebaixar el tipus impositiu de 

l’Impost sobre Béns Immobles a tot el municipi de Cerdanyola. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, al Centre de Gestió 

Cadastral i Cooperació Tributària i a les Associacions de Veïns de Cerdanyola del Vallès. 

Debat.- 

El Sr. Folch pren la paraula i exposa que a la Junta de Portaveus, el President i CiU van 

presentar la mateixa moció. En aquest punt hem coincidit. 

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

9.- Moció conjunta per fixar un calendari dels Plens 

MOCIÓ PER FITXAR UN CALENDARI DELS PLES 

Atès   La manca de calendari dels ples i la poca antelació de les convocatories. 

Demanem 

La fitxar un calendari de ples pe l’any 2013.. 

El Sr. Folch exposa que aixó ve perquè ens hem trobat que dilluns ens truquen, per fer dimarts 

Junta de Portaveus, per fer el Ple dijous. 

Demanaria a l’EMD que faci un calendari de Plens ordinaris i que la Junta de Portaveus sigui 

amb un temps prudencial. Ens hem trobat quan vens al Ple papers a última hora, retirada de 

punts. No hi ha temps per mirar-te els papers. Falta informació. 

Aixó no vol dir que no estingui que fer algun Ple extraordinari. 

El Sr. Andreu exposa que hauriem de fer més Plens extraordinaris. 

El Sr. Folch exposa que, la documentació s’enviÏ a temps. El dia que es faci la Junta de 

Portaveus la documentació ha d’estar a punt. 

Es proposa sotmetre a votació: celebrar Ple Ordinari el primer dijous de la primera setmana 

dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. 

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

10.- Moció per demanar un canvi de plaça de personal. 

Atès  la manca de manteniment de l’espai públic 

Atès  el mal estat de les voreres i carreteres de Bellaterra. 
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Atès  la manca de neteja dels espais naturals. 

Atesa que l’EMD te transferit les competències de l’espai públic. 

Atès el perill que suposa per a la seguretat viària la ubicació dels contenidors de vidre  

Demanem 

Al govern de l’EMD que la plaça de tècnic de cultura i comunicació, sigui reconvertida en una 

plaça de tècnic de manteniment.  

El Sr. Folch pren la paraula i exposa el següent: 

Ja sabem la nostra sorpresa de l’anterior Ple de canvi de la partida pressupostària per cobrir la 

plaça de cultura i comunicació. Creiem que és més important per Bellaterra el manteniment de 

l’espai públic i no la cultura i comunicació. Nosaltres creiem que tal com estan les voreres, 

carreteres, la neteja, transformar aquesta plaça de tècnic de cultura i comunicación a tècnic de 

manteniment de l’espai públic. L’EMD té competències en materia d’espai públic. La nostra 

postura és aquesta. 

El Sr. Andreu respon que el tècnic de cultura i comunicació és necessari. És la persona que 

coordina la megafonia, les cadires, el disseny dels anuncis, el consell de cultura, les activitats 

que tenen les associacions. Per la capacitat que té el tècnic, estan funcionant les coses. Hi ha 

més feina de la que sembla. Ha de portar la página web, les actes de les reunions dels veïns. 

Entenem que s’ha de fer des de l’EMD. Tota aquesta funció es la que porta el tècnic. No hi ha 

res a amagar. Ara ha de preparar les jornades d’autosuficiència. Referent al manteniment de 

l’espai públic tenim una brigada que funciona molt bé. Es van fent actuacions puntuals 

reparacions de voreres, etc. 

No veiem necessari una persona més en la brigada. 

El Sr. Folch exposa que aboguen per un tècnic de manteniment d’espai públic que supervise a 

la brigada, que dirigeixi el tema del manteniment de l’espai públic de Bellaterra, no estan 

parlant d’un tècnic que es posi a fer de paleta. No demanem dues places, sino un canvi de la 

plaça. 

Si vosaltres veieu que lo important per Bellaterra és la comunicació i la cultura (Reis, que 

bàsicament és l’organització de la nit i Festa Major), que abans ho feien les associacions, no 

ens posarem d’acord. Nosaltres creiem que lo més important per Bellaterra és el manteniment 

de l’espai públic. 

Votació.- Es rebutja la moció per cinc vots en contra de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 

favor de Convergència i Unió (CiU). 

11.- Moció per crear una comissió d’investigació. 

Atès  Els incidents de la festa major del dissabte  8 de setembre de 2012. 
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Atès  Que l’expedient informatiu fet per l’Ajuntament de Cerdanyola, del qual es dedueix 

responsabilitats del govern de l'EMD 

Demanem 

La creació d’una comissió d’investigació format pels partits polítics , un representant de 

l’ajuntament de Cerdanyola . per analitzar i fer un informe per aclarir els fets. 

Pren la paraula el Sr. Folch i exposa el segúent. 

Aquesta comissió d’investigació la demanem per investigar els fets de la Festa Major. Però, 

perquè ara? L’expedient informatiu de Cerdanyola diu que el desencadenant són malestar 

social a les entitats més importants de Bellaterra (Unió de Veïns i Club Bellaterra), canvis en la 

gestió del bar, clima de tensió, excesiva obsessió per controlar – lo tot. Donat aquest expedient 

informatiu i tot el que sabem demanem la creació de la comissió d’investigació. 

El Sr. Vázquez respon el següent: 

Vosté s’està basant en un informe de l’Ajuntament que creiem que té errors greus i es basa en 

una informació que no és objectiva. Dintre de la Comissió de Cultura es va crear la Comissió de 

Festes formada per Unió de Veïns, el Cau, el Club Bellaterra i la Penya, gent que va estar a la 

Festa Major i discrepa d’aquest expdient de Cerdanyola. Demano que s’incorpori a aquesta 

Comissió de Cultura. 

El Sr. Folch respon que es va incorporar i van dimitir per la obsessió de controlar – lo tot.  Si hi 

ha errors, discrepàncies entre l’Ajuntament, les entitats i associacions, per aquest motiu 

creiem crear una comissió d’investigació que aclareixi els fets i les discrepàncies. 

El Sr. Andreu exposa el següent: 

Entenem que basar-se en un informe de Cerdanyola, sense més informació, no és adient. 

El Sr. Folch: No ens basem solament en un informe de Cerdanyola, jo vaig parlar amb molta 

gent, amb 2 mossos i també tenim nostre coneixement.  

El Sr. Folch creu que aquest tema traspassa la Comissió de Cultura, està per damunt de la 

Comissió de Cultura. La Comissió de Cultura no té atribució per aquests temes. És un tema de 

civisme, seguretat vial, més que de cultura. 

Votació.- Es rebutja la moció amb 5 vots en contra de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 

favor de Convergència i Unió (CiU). 

12.- Precs i preguntes. 

La Sra. Remei Gómez pregunta: 

Voldriem saber el tema del tallat de les acàcies al carrer Can Miró i per què s’està cimentant. 

La situación del Xipres. Som conscients que, actualment a l’últim Ple, el President va deixar 

Bellaterra amb uns nivells de sensibilitat que estem molt preocupats. Bellaterra és solidària. 

No estem representats. 
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Vodriem saber per què la Via verda s’ha remodelat amb ciment. 

Voldriem saber quan vindrà el semàfor d’invidents. 

Voldriem saber sobre l’Ordenança municipal de l’activitat publicitària a la via pública. Si l’EMD 

és responsable de donar permisos. Tota la publicitat de les associació contra l’abocador, contra 

la interpolar. 

El Sr. Andreu respon: 

1.- Tema de la tallada de les acàcies a Can Miró. 

Els veïns d’aquest carrer es preocupaven molt. Insistien molt a l’Ajuntament en podar les 

acàcies. Com l’Ajuntament no les podava, un veí va podar personalment davant casa seva. Es 

va trobar que, l’Ajuntament no li va deixar podar, sino que ademès li va dir que si ho tornava a 

fer li posava una sanció. 

Davant aquestes queixes i a més aquest és un carrer dels pitjors de Bellaterra, van fer una 

reunió amb els veïns els quals van insistir en el tema de la poda. A l’arbre li sorten branques 

noves del tronc cada any, i a més les branques tenen punxes. 

Tothom que va estar a la reunió va dir que si, treiem els arbres i fer totes les voreres noves. 

Ara que tenim pressupost, aquesta actuació que teniem pendent, s’ha tirat endavant. 

2.-Tema del Xiprés. 

El que ha sortit en la prensa no és representatiu del que vaig expresar al Ple. El tema del Xiprés 

és una fundació propietat de la Fundació Collserola, que està utilitzant espai físic calificat règim 

de servei docent. En aquella peça d’equipament solament es pot fer activitat docent. 

La modificació que fa l’Ajuntament canvia l’ús a residencial. No especifica per què, no inclou 

cap tipus d’estudi d’impacte ambiental.  

Vam parlar amb la Fundació. La Fundació diu que alguns interns volien pernoctar allà, ampliar 

5, 10, màxim 12 interns la seva activitat docent. Nosaltres vam dir que no modifiquesin a 

través de Plan General Metropolità l’ús d’aquella peça d’equipament, sinó que intentessin 

ampliar la capacitat de l’ús docent. Per tant, per el que és l’activitat modificant el que era la 

llicència d’activitats puguessin fer puntualment un ús residencial. 

La propietat vol la modificació i conseguir la utilització d’aquell terreny com a residencial. Un 

residencia que incluia malalties mentals greus necessita en majoria dels casos un estudi 

d’impacte ambiental, per veure si aquella zona d’equipament és correcte. 

Per altra banda i, pot ser, més preocupant és que urbanísticament els volums i les dimensions 

que si le permeten a la nova residencia són més extensos del que la llei permet. Els volums i 

dimensions d’aquesta nova residencia no respecta la normativa. 
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Nosaltres hem manifestat això al Ple de l’Ajuntament, que es faci un estudi d’impacte 

ambiental. 

3.- Tema de la Via Verda. 

S’ha fet una actuació. S’ha tirat sorra, sense ciment, sorra fina com la del primer tram del camí 

verd. El mateix material. Ciment no n’hi ha. El primer tram del camí verd no s’ha fet cap tipus 

de manteniment i està perfecte. 

4.- Tema del Semàfor invidents. 

Tenim conveni signat, tenim la partida. La Diputació de Barcelona és la que actua en aquest 

cas. Estem esperant que la Diputació faci l’actuació. Vam requerir a la Diputació quan ho faran. 

En data d’avui, no hem tingut resposta. 

5.- Tema de l’Ordenança municipal de l’activitat publicitària a la via pública. 

Volem posar ordre, que sigui l’EMD la que doni el permís. Ara ho dona l’Ajuntament de 

DCerdanyola. Si no es retira la publicitat en un termini, retirarà l’EMD Ara la responsabilitat és 

de l’EMD. La sanció i el cost de la retirada es cobrarà des d’aquí. 

El que volem amb aquesta Ordenança és que les entitats puguin posar els cartells amb tota 

llibertat per un període de temps correcte, que no sigui perillòs per la seguretat vial, etc. 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió amb el vistiplau del Sr. President, a Bellaterra, a 

21 de gener de 2013. I jo la Secretària CERTIFICO. 

 

Vist-i-plau,                                                                                      Dono fe, 

 

EL PRESIDENT                                                                                 LA SECRETÀRIA 

 

 


