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

EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 16 DE GENER DE 2014 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia setze de gener de 2014, 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: 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

Excusa la seva absència el vocal Sr. Miguel Àngel Vàzquez Heras. 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb caràcter d’ordinària i en primera convocatòria. 

De quant en ella es va acordar dóna fe la Secretària  Interventora de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

Sr. Andreu: Demanar disculpes per no celebrar el Ple ordinari el dia 9 de gener. 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 4 de desembre de 2013. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 4 

de desembre de 2013. 

 

2.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 40/2013  

“Ramon Andreu Atik, President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en data d’avui ha 

dictat la resolució, la transcripció literal de la qual, és la següent; 

Atès les facultats que m’atorga la legislació vigent, 

RESOLC; 

PRIMER.- Cedir l’ús de la sala d’actes del Centre Cívic Bellaterra el dia 31.12.2013 des de les 12:00 

hores del 31 de desembre a les 18:00 hores del dia 1 de gener al Grup Anna Llimós Vidal, per a la 

celebració de la Festa de Cap d’any, festa privada sense publicitat en cap tipus de mitjans de 

comunicació, ni fulletó. 
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SEGON.-  L’organització pagarà a l’EMD la quantitat de tres-cents cinquanta euros (350.- €) per la cessió 

de l’ús de la sala del Centre Cívic Bellaterra, d’acord amb el que estableix l’Ordenança vigent aprovada 

per l’EMD. 

TERCER.-  La sala es lliurarà en perfecte estat i s’ha de retornar en les mateixes condicions, amb neteja 

inclosa. 

QUART.-  La tarima, en cap cas es podrà desmuntar, i les cadires de la sala es posaran damunt de 

l’escenari. 

CINQUÈ.- Es deixarà un dipòsit de mil euros (1.000.- €), que una vegada comprovat l’estat de la sala 

s’han de retornar. En cas de trobar desperfectes, es descomptaran d’aquesta quantitat. 

SISÈ.- L’organització es compromet a realitzar les gestions necessàries per no superar les 250 persones 

de l’aforament del local.  

SETÈ.- L’EMD posarà un conserge, pel qual l’organització abonarà la quantitat de cent cinquanta euros 

(150.- €). 

VUITÈ.- L’EMD no es farà responsable de les possibles incidències que surgin durant la Festa.” 

ÚNIC.- Ratificar aquesta Resolució pel proper Ple que es celebri. 

Debat.- No se’n produeix. 

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

Convergència i Unió (CiU). 

 

3.- Modificació provisional de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’ús o aprofitament especial i 

privatiu de les sales del Centre Cívic Plaça Maragall de Bellaterra. 

El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- APROVAR la modificació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús o 

aprofitament especial i privatiu de Sales del Centre Cívic Pl. Maragall, afegint l’article 12. 

Article 12. Les festes i activitats que s’allarguin des de les 23:00 hores tindran les següents: 

Condicions: 

1.- Dipòsit d’una fiança de 1.000.- € 

2.- Increment del lloguer en 200.- €/dia per conserge i 200.- €/dia per la neteja de la sala. 

3.- Les activitats i festes no podran excedir-se de les 2:00 h. de la matinada. 

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de 

l’EMD. 

Debat.- No se’n produeix. 
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Votacions.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

4.- Proposta de la Junta de Veïns de la sol·licitud a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de 

convocatòria de la Comissió Institucional EMD Bellaterra-Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

integrada pels respectius representants d’ambdues institucions i un representant de tots i 

cadascun dels respectius grups polítics municipals d’ambdues entitats institucionals, encarregada 

de la redacció d’un nou conveni que reguli la prestació de serveis, funcionament i finançament de 

l’EMD de Bellaterra. 

Atès la sol·licitud a l’Alcaldia amb còpia de l’escrit a tots els grups municipals de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès i de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, de convocatòria de la 

Comissió Institucional EMD Bellaterra-Ajuntament de Cerdanyola del Vallès integrada pels respectius 

representants d’ambdues institucions i un representant de tots i cadascun dels respectius grups polítics 

municipals d’ambdues entitats institucionals, encarregada de la redacció d’un nou conveni que reguli la 

prestació de serveis, funcionament i finançament de l’EMD de Bellaterra, de data 7 de novembre de 2013. 

Atès que, en data d’avui, no ha hagut resposta per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a 

l’esmentada sol·licitud; 

Aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- SOL.LICITAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de convocatòria de la Comissió 

Institucional EMD Bellaterra-Ajuntament de Cerdanyola del Vallès integrada pels respectius representants 

d’ambdues institucions i un representant de tots i cadascun dels respectius grups polítics municipals 

d’ambdues entitats institucionals, encarregada de la redacció d’un nou conveni que reguli la prestació de 

serveis, funcionament i finançament de l’EMD de Bellaterra. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia i a tots els grups municipals de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès. 

Debat.- No se’n produeix. 

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

Convergència i Unió (CiU). 

 

5.- Petició de la Junta de Veïns a l’Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès dels costos dels serveis de 
recollida de deixalles, del servei d’urbanisme, servei de la policia local, del servei de transport 
urbà i del servei de manteniment del clavegueram a l'àmbit de Bellaterra, així com dels ingressos 
de les reserves d’espai públic, ingressos derivats de servitud d’aigua, ingressos derivats de 
servitud elèctrica i ingressos derivats de servitud de gas dels últims dos anys. 
 
Atès que en data 7 de novembre de 2013, es va demanar a l’Alcaldia amb còpia de l’escrit a tots els grups 
municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, informació dels costos dels serveis de recollida de 
deixalles, del servei d’urbanisme, servei de la policia local, del servei de transport urbà i del servei de 
manteniment del clavegueram a l'àmbit de Bellaterra, així com dels ingressos de les reserves d’espai 
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públic, ingressos derivats de servitud d’aigua, ingressos derivats de servitud elèctrica i ingressos derivats 
de servitud de gas dels últims dos anys. 
 
Atès que en data d'avui no s'ha tingut resposta per part de l’Alcaldia de les peticions efectuades li 
requerim que atengui les nostres cartes de data 31 de gener de 2012 (RSortida núm 30), de 16 de maig 
de 2012 (RSortida núm. 82), de 19 de novembre de 2012 (RSortida núm. 235), de 19 de febrer de 2013 
(RSortida núm. 81), de 10 de maig de 2013 (RSortida núm. 132) i de 2 d’agost de 2013 (RSortida núm. 
183). 
 
El President de l’EMD Bellaterra, eleva al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- SOL.LICITAR a l’Alcaldia i a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, informació dels costos dels serveis de recollida de deixalles, del servei d’urbanisme, servei de la 
policia local, del servei de transport urbà i del servei de manteniment del clavegueram a l'àmbit de 
Bellaterra, així com dels ingressos de les reserves d’espai públic, ingressos derivats de servitud d’aigua, 
ingressos derivats de servitud elèctrica i ingressos derivats de servitud de gas dels últims dos anys. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia i als grups municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès. 

Debat.- No se’n produeix. 

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

Convergència i Unió (CiU). 

 

6.- Petició de la Junta de Veïns a l’Alcaldia de l’expedient del Pressupost 2014 (memòria, informes 

de Secretaria i Intervenció i possibles informes Jurídics del finançament de l’EMD). 

1.- Atès que he conegut per la premsa que en data 23 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès en sessió extraordinària va aprovar inicialment el Pressupost General de la 

Corporació exercici 2014. 

2.- Que per part de l’Alcaldia el President de l’EMD de Bellaterra no va ser convocat a la Comissió 

Informativa ni a la Junta de Portaveus ni a la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2013 

d’aprovació inicial del pressupost general de la Corporació exercici 2014, ni pels canals habituals ni per 

cap canal alternatiu i, per tant, no va tenir informació ni ha pogut examinar  la documentació objecte de 

debat i votació (Articles 80 i 84 del ROF), provocant una situació d’indefensió a aquests punts del 

Pressupost que afecten a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, al no poder desenvolupar el 

dret de veu reconegut a la legislació vigent dels Presidents de l’EMDS 

3.- Atès que com a membre amb dret de veu del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés al 

President de l’EMD de Bellaterra li correspon rebre, amb l’antelació mínima de dos dies hàbils la 

convocatòria del Ple per poder desenvolupar els seus drets i funcions inherents a la seva condició. (Art. 

24 de la LRJAP i PAC). 

SOL.LICITO: 

1er.- Que facin tramesa de l’expedient del Pressupost 2014 (memòria, informes de Secretaria i 

Intervenció i possibles informes Jurídics del finançament de l’EMD) a aquesta entitat. 
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2on.-  Que sigui admès a tràmit aquest escrit, presentat en temps i forma i  que declari nul de ple dret  

l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació, exercici 2014 per falta de convocatòria 

al President de l’EMD de Bellaterra, a la Comissió Informativa, a la Junta de Portaveus i al Ple de data 23 

de novembre de 2013 (vici de procediment). 

Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns de l’EMD Bellaterra, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Requerir l’expedient del Pressupost 2014 (memòria, informes de Secretaria i Intervenció i 

possibles informes Jurídics del finançament de l’EMD) a aquesta entitat, per poder examinar la 

documentació esmentada. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Debat.- No se’n produeix. 

Sr. Folch: Des de l’últim Ple que vam tenir ha tingut alguna reunió amb l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès? 

Sr. Andreu: No. 

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

Convergència i Unió (CiU). 

 

7- Proposta a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de modificació del conveni de finançament de 

l’EMD Bellaterra prenent com a base el model econòmic financer de l’EMD de Valldoreix. 

Atès que està pendent de convocar-se la Comissió Institucional EMD Bellaterra-Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès integrada pels respectius representants d’ambdues institucions i un representant de 

tots i cadascun dels respectius grups polítics municipals d’ambdues entitats institucionals, encarregada de 

la redacció d’un nou conveni que reguli la prestació de serveis, funcionament i finançament de l’EMD de 

Bellaterra. 

Atès que l’EMD més propera i similar a l’EMD Bellaterra acaba de formalitzar un conveni amb 

l’Ajuntament Sant Cugat amb estimacions econòmiques directes. 

Aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- PROPOSAR a la Sra. Alcaldessa i a totes les forces polítiques de l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès prendre com a punt de partida del nou conveni Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - EMD 

Bellaterra les línies mestres del conveni Ajuntament Sant Cugat - EMD Valldoreix, salvant les diferències 

en aquelles competències delegades i no delegades. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Debat.- No se’n produeix.  

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

Convergència i Unió (CiU). 
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8.- Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 

públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

1er.- Aprovar la imposició de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 

finalitat lucrativa. 

2on.- Aprovar provisionalment l’ordenació d’aquesta taxa segons el text de l’Ordenança fiscal reguladora 

que s’annexa. 

3er.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant trenta 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 considerarà definitivament adoptat, fins aleshores provisional, 

sense que calgui un nou acord. 

Debat.- No se’n produeix. 

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

Convergència i Unió (CiU). 

 

09.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

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

PRIMER.- DONAR SUPORT a l’Associació de Municipis per la Independència i manifestar; 

Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un 

Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra, vol manifestar: 

1.- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà possible 

la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur 

col·lectiu. 

2.- El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims del 

poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 

3.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 

democràtic, decidint el seu destí. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència. 

Debat.- No se’n produeix.  

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

Convergència i Unió (CiU). 

 



 

7 
 

10.- Precs i preguntes. 

El grup de CiU no presenta cap pregunta al President. 

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

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

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                                    LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

 

 

 


