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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2016 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 19 d’octubre 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 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) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

d’ordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la 

Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

A continuació es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia de la 

convocatòria. 

 

Primer.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de data 27 de 

juliol i de 28 de setembre de 2016. 

Sr. Oltra: Sóc perfectament conscient de la labor de transcriure les actes. Les 

aprovarem, però m’agradaria expressar que trobo a faltar més concreció en les 

intervencions fetes pels vocals. 

Només fer una reflexió, ara, tindrem la possibilitat, amb el portal de la 

transparència, de poder les penjar en format digital, ja seva vídeo o àudio, i que 

qualsevol persona pugui seguir en diferit les intervencions dels vocals en les 

sessions, i recollir a l’acta merament els acords adoptats. 

Sr. Macarulla: Voldria fer un reconeixement públic de la labor feta ja que 

aquesta vegada l’acta de la sessió de juliol és molt llarga. Comentar només 

que, la meva opinió sobre la presencia policial a Bellaterra, no s’ajusta a la 
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realitat, no va ser la transcrita a l’acta “No estic tant d’acord, en què, la 

presència policial a Bellaterra és inexistent pràcticament”, sinó que estic 

d’acord en que la presència policial a Bellaterra és inexistent pràcticament. 

Bé són petits detalls. 

Sr. Andreu: La Secretària procedirà a modificar la intervenció. 

Votació: S’aproven les actes de les sessions de data 27 de juliol i de 28 de 

setembre de 2016 per unanimitat dels membres assistents. 

 

Segon.- Aprovació, si s’escau, de la modificació 2/2016 del pressupost 

vigent de l’EMD. Bellaterra. 

 

A requeriment de la Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d’abril, pel 

que es desenvolupa el capítol I del Títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos. 

D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 

2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, que fan referencia als diferents tipus de modificacions de 

pressupostos com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 

els crèdits ampliables o les generacions de crèdits, entre d’altres. 

L’informe de Secretaria-Intervenció emès el 15 d’octubre informa favorablement 

la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària sol·licitada. 

Així doncs, 

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

següent acord: 

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació número 2 del  Pressupost de 

l’EMD per a l’exercici 2016, sota la forma de modificació pressupostària via 

generació de crèdit i circumscrita als següents termes: 

Segon.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 

de l’EMD l’edicte d’aquesta modificació pressupostària 2/2016, durant un 

termini de 15 dies i si durant el qual no s’han presentat reclamacions quedarà 

definitivament aprovada. 

Debat: 
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Sr. Andreu: Aquesta modificació prové pels majors ingressos que han vingut 

d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i altre de la Generalitat de 

Catalunya, Pla Únic d’Obres i Serveis. Amb aquesta modificació, el Pressupost 

2016 ja estarà llest per tancar. 

Sr. Oltra: Esquerra Republicana de Catalunya votarà en contra de la 

modificació. 

Nosaltres ja vam votar en contra de l’aprovació inicial del Pressupost 2016, ha 

que ho vam trobar “continuista” i, creiem que aquesta modificació per 

l’increment dels ingressos segueix la mateixa línia. Amb coherència votarem en 

contra de la modificació. 

Sr. Macarulla: Des de Convergència Democràtica de Catalunya, i em reitero 

en el mateix criteri de sempre, creiem que, a la partida de “manteniment de 

l’espai públic”, se li ha donat poc valor. Aquesta modificació solament 

contempla un increment de sis mil euros, que creiem que és molt poc. Ja ho 

vam expressar quan es va votar el Pressupost de l’exercici, ja que solament un 

15% del total pressupostat és per la millora l’espai públic. 

Entenc que, l’EMD Bellaterra, estigui molt avançada a nivell de comunicació, 

informació, del qual estem molt orgullosos, però creiem que, a part del tema de 

la seguretat que és tant important, necessitem més inversió en millorar voreres 

i carrers, per tenir una urbanització molt curosa. I per tant, per ser coherents, el 

nostre vot serà l’abstenció de la proposta. 

Sr. Andreu: Volia comentar que, a la Junta de Portaveus no vaig caure, 

aquests 6.000.- euros que es destinen a inversió, és per comprar material 

necessari per arranjar les voreres i els carrers. També dir, que hem tingut un 

Pla Ocupacional, a traves del qual, s’ha contractat personal de brigada i les 

voreres reparades han sigut bastants. També manifestar que, dintre de la petita 

capacitat de l’EMD, ens agrairia tenir més capacitat financera per millorar 

l’espai públic de Bellaterra que ens vam trobar des de que es va crear l’EMD. 

Votació: S’aprova la proposta amb sis vots a favor de Gent per Bellaterra, una 

abstenció de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

3.- Proposta d’acord que presenten els partits de Gent per Bellaterra, 

Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de 

Catalunya, d’aprovació, si s’escau, de les bases del concurs per a la 

creació de la bandera de Bellaterra. 
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Atès que, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Governació 

i Administracions Públiques va aprovar el Decret 167/2009, de 3 de novembre, 

pel qual s’aprova la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès. 

Atès que, el Departament de Governació i Administracions Públiques va 

aprovar el Decret 1392007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, 

els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya. 

Atès que la Junta de Veïns de l’EMD de Bellaterra va aprovar el 25 d’abril de 

2012 la creació del seu escut. 

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

següent acord: 

Primer.- Aprovar les bases del concurs per a la creació de la bandera de 

Bellaterra. 

Segon.- Convocar el concurs participatiu per la creació de la bandera de 

Bellaterra. 

Sr. Andreu: Com tots els ens locals de Catalunya, l’EMD ha de tenir un escut i 

una bandera. L’escut ja es va aprovar pel Ple de l’any 2012, i ara és el moment 

de crear la bandera de Bellaterra. 

D’acord amb les normes d’heràldica la bandera pot integrar els mateixos 

elements de l’escut de l’ens local, per tant, l’esquirol; i ha de tenir dos colors, 

verd i blanc. 

En el procediment de la creació de la bandera, que serà un procés obert, 

tothom podrà presentar les propostes, abans de la primera votació haurà un 

concurs de disseny. Desprès tindrà lloc la primera votació de l’1 al 15 de gener i 

dels models més votats es farà una segona votació. Tot això a través de 

Bellaterra participa. Una vegada fixada la bandera, serà aprovada per la Junta 

de Veïns de l’EMD. 

Votació: S’aprova la proposta amb sis vots a favor de Gent per Bellaterra, 1 vot 

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal 

 

4.- Aprovació, si s’escau, del Reglament de funcionament de la web 

Bellaterraparticipa.cat de l’EMD Bellaterra. 

 

Per tal de facilitar la comunicació entre l’EMD Bellaterra com Administració i els 

ciutadans, com dipositaris de l’activitat administrativa d’aquesta, es fa necessari 
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dotar dels medis que facilitin aquesta interrelació, que a l’hora siguin medis 

senzills i sostenibles, fàcils d’analitzar per l’EMD. D’aquesta manera, a l’abric 

de les noves tecnologies i de la necessitat d’una Administració digital es 

proposa encertar un canal de comunicació envers als ciutadans.  

Atès que la Constitució Espanyola en el seu article 9.2 estableix que correspon 

als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat 

de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives, remoure 

els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació 

de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 

Atès que l’article 122 de l’Estatut estableix la competència exclusiva de la 

Generalitat en matèria de consultes populars d’àmbit local, i també la 

competència exclusiva per a promoure consultes populars en l’àmbit de la seva 

competència i altres formes de participació. L’article 29.6 de l’Estatut estableix 

que els ciutadans de Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de 

consultes populars per la Generalitat i els ajuntaments en la forma i amb les 

condicions que les lleis estableixin. 

Atès que els mitjans informàtics ens permeten actualment realitzar enquestes o 

consultes als ciutadans de forma còmoda i econòmica. 

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

següent acord: 

Primer.- Aprovar el Reglament de funcionament de la web 

Bellaterraparticipa.cat de l’EMD Bellaterra. 

Segon.- Nomenar com a integrants de la Comissió de Seguiment de 

Bellaterraparticipa.cat a la Sra. Beatriz Ripol Carulla, Secretària de l’EMD, al Sr. 

Carlos Badel Domingo com a jurista, i al Sr. Xavier Domingo Gómez com a 

expert en informàtica. 

Tercer.- Publicar el Reglament al Butlletí Oficial de la Província. 

Debat: 

Sr. Andreu: Aquest és un punt important per obrir camí i demanar opinions als 

veïns de Bellaterra dels temes que poden afectar a l’EMD. 

Tal i com vam redactar a la Junta de Portaveus, les convocatòries de les 

enquestes/consultes seran per decisió de President/a; per aprovació de la 

Junta de Veïns, a proposta d’un grup municipal i a iniciativa popular que 

representa el 10 per cent del padró. 

D’aquesta manera la gent podrà involucrar-se en el petit procés polític que té 

Bellaterra, i podrem obrir les nostres decisions a la gent. El mitjà serà telemàtic 

i el procés té poc cost i, és ràpid, immediat i còmode per la gent. 
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Al Reglament es regula dos òrgans de control. 

 

1) Comitè Jurídic de Bellaterraparticipa.cat 

     Competències del Comitè Jurídic: 

     1.- Elaborarà un informe previ abans de realitzar l’enquesta/consulta sobre 

la legalitat de la mateixa i els tràmits. 

 

Aquest Comitè jurídic estarà integrat per: 

 Secretari o secretària de l’EMD Bellaterra 

 Un/a jurista amb experiència amb el món de les administracions 

públiques 

 Un/a politòlog/a amb experiència en el món local. 

  

2) Comissió de seguiment de Bellaterraparticipa.cat 

Competències de la Comissió de seguiment: 

1.- Farà el seguiment i resoldrà les incidències sobre la recollida de les 

signatures i, aprovarà la recollida de signatures. 

2.- És l’encarregada de resoldre les queixes i les incidències que puguin ser 

presentades per escrit al registre de l’EMD de Bellaterra referents a 

qualsevol procés d’enquesta o consulta realitzat a 

www.bellaterraparticipa.cat.   

 

Aquesta comissió estarà integrada per: 

 Secretari o secretària de l’EMD de Bellaterra 

 Un/a jurista amb experiència amb el món de les administracions 

públiques 

 Un/a tècnic/a informàtic/a coneixedor/a del sistema de funcionament 

de www.bellaterraparticipa.cat 

 

Sr. Oltra: Esquerra Republicana de Catalunya votarem en contra d’aquesta 

proposta per diversos motius. 

En primer lloc comentar que a la proposta presentada al Ple d’aprovació del 

Reglament integra la el nomenament dels integrants de la Comissió de 

Seguiment, però integra el nomenament dels integrants del Comité Jurídic. 

També dir, que desprès de les discussions que vam tenir a la Junta de 

Portaveus, el Reglament presentat al Ple per a la seva aprovació, és molt millor 

que el presentat a la taula de la Junta. 

Manifesto que, si be aquest projecte obra la porta a la cultura de la participació, 

i que a la llarga pot ser molt interessant, ara per ara simplifica el procés de 

participació. Entenem que en un procés de participació, ha d’haver un debat 
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dens, amb la possibilitat de manifestar els pros i els contres i donar voltes i 

voltes a les propostes. 

Certament el Reglament ofereix un espai de debat puntual per a preguntes 

concretes, però entenc que no hi ha un espai que necessita un procés de 

participació. 

Entenem que, a través del portal de la transparència, la seva estructura, en 

aquest moment buit de contingut, ja hi haurà molta informació i donarà molta 

capacitat d’informació (tema pressupostos, licitacions). Seria bo tenir aquest 

servei abans de la posada en marxa de Bellaterraparticipa. 

També entenem, que un procés participatiu, ha de garantir la universalitat. I 

aquest no s’adequa a la Llei. A través d’aquest mitjan de comunicació, no 

tothom té accés, no tothom és usuari, l’accés és dificultós per a la població que 

té Bellaterra per tal de crear-se una opinió. Tot procés participatiu ha de 

garantir l’accés i entenc que, aquest basat en internet i amb plataforma de vot 

digital, serà limitatiu. 

En certa manera, i amb els mateixos arguments, també ens falta molta 

informació del funcionament del sistema per poder votar a favor, ens falta molt 

debat per poder tenir una opinió i votar amb responsabilitat. 

Trobem que és un projecte per anar treballant poc a poc. 

Sr. Macarulla: Nosaltres les reflexions del Sr. Quim Oltra també les fem 

nostres.  

Com ja vaig expressar a la Junta de Portaveus, entenem que el sistema que 

s’està utilitzant via internet, via webbellaterraparticipa.cat, la seva utilització és 

exclusiu, que per la realitat de Bellaterra no és adient. Entenem que, la 

participació ha de ser per a tota la població, i que fosa molt enquadrada en un 

sector d’edat. 

Com a dit el Sr. Quim Oltra, seria interessant tenir una tercera via de 

participació de les persones que sigui presencial i no via telemàtica, que les 

persones puguin expressar la seva opinió presencialment i no tot via internet, 

telemàticament. 

Això per un cantó, i per altre, des de Convergència Democràtica de Catalunya 

entenem que el tema no és tant prioritari per aprovar lo ja i amb aquesta 

urgència. Entenem que és un tema relatiu per Bellaterra, que podem estudiar-lo 

més. 

Per aquest dos arguments votarem en contra de la proposta, més pel tema que 

pel Reglament en si. 
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Sr. Andreu: El Reglament i la proposta que estem debatint i aprovant és una 

forma de poder fer consultes i enquestes ràpidament. 

Per fer processos participatius i consultes ja siguin o no referendàries més 

reglades ja tenim la Llei de Consultes, que ja la hem fet servir en aquesta 

Administració i que sempre podem utilitzar les. 

Estem buscant un procés més àgil, per poder conèixer la opinió dels veïns de 

Bellaterra i respectar la o no. 

Entenem els vostres punts de vista sobre el tema a debat. 

Mitjançant aquest sistema podrem fer enquestes sobre diferents temes, com 

ara que serà el Pla de Mobilitat. Serà un punt important, que reportarà poca 

despesa i més comoditat per la gent. Sempre la persona que no vulgui o no 

sàpiga votar, o no se’n fiï del sistema es podrà adreçar a l’EMD i fer la votació. 

Creiem que és una manera d’obrir més sistemes de participació, si bé també 

crec que les consultes, estan més estructurades i amb més garanties. 

És un pas important a fer per donar informació i saber la decisió dels veïns a 

través del mòbil. També els veïns podran provocar una consulta sobre punts 

que lis puguin preocupar, la qual serà vinculant per l’EMD quan superin el 50% 

dels majors d’edat del padró de Bellaterra. 

La proposta té coses favorables, és un esglaó més amb moltes garanties. És 

un símil a una enquesta telefònica, que te el seu valor i els seus paràmetres. 

No deixa de ser un observatori important del que pensa el veí de Bellaterra en 

general. Per fer consultes referendàries o no ja tenim la Llei de consultes. 

Sr. Oltra: Torno a insistir que com a idea innovadora em sembla molt bé. Als 

països europeus, com Holanda, Anglaterra ja hi ha una cultura participativa 

important. 

No dubto de la bona voluntat, però les coses han de ser fetes bé, amb calma, 

amb debat. 

També dir que, sobre l’enquesta de la mobilitat dubto de el seu anonimat, ja 

que a la carpeta està el meu nom. No penso que hi ha mala llet, però si 

“patoseria”, és fer les coses “corre corre”. 

Sobre lo interessant que pot resultar si, però avui per avui hi ha poca gent 

inscrita, o bé perquè no les interessa, o bé no estan per la feina, o bé no se’n 

fien de bellaterraparticipa. 

Si és una plataforma que busca la participació, hauríem de fer un debat sobre 

si ens agrada o no, sobre la forma de fer preguntes. 
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Tampoc sé si el sistema informàtic que se utilitza és fiable, per tant no puc 

votar una cosa que desconec. 

I tampoc el sistema és comparable amb les enquestes telefòniques, ja que 

aquestes no comporten cap responsabilitat política, i aquí estem dient que la 

opinió pot ser vinculant per l’EMD. 

Sr. Macarulla: Jo segueixo amb la mateixa posició d’abans, amb els mateixos 

arguments. Si bé tinc un dubte sobre el projecte. El President va dir que molt 

aviat posarem  a consulta el Pla de Mobilitat. Crec que hem de ser molt 

prudents, una cosa és consultar sobre gustos subjectius, i altre cosa és 

consultar sobre temes tècnics, temes organitzatius com és un Pla de Mobilitat. 

Tots sabem que si preguntem sobre un tema a 10 persones tindrem 10 

resultats diferents. Quan hi ha moltes opinions, i es decideix per la majoritària, 

hi hauran 10 persones contentes, però 30 descontentes. Torno a reiterar que 

hem de tenir prudència en posar en marxa aquest tipus de participació. I torno 

a dir que, hem de fer processos oberts a tots els bellaterrencs, de forma 

presencial, i no via telemàtica. 

Sr. Andreu: El tema participatiu sempre comporta dificultats, pel tema dels 

resultats, com a segut “el brexit”, però has de triar un sistema. Tries ho fem o o 

tries no ho fem. Defectes trobarem els que vulguis Hi ha gent que apostarà per 

aquest sistema, al que jo m’inclou i que també penso en les dificultats, hi haurà 

gent que no apostarà. Dins de quatre anys, ja ens ho diran. Són dues maneres 

diferentes de gestionar. 

A Bellaterra, la participació és alta del 53%. La Diagonal de Barcelona va tenir 

el 10% i la desafectació de la carretera del Maresme va tenir a prop del 20%. A 

les consultes reglades sempre la participació és baixa. Per tant, acceptem els 

arguments en contra, però creiem que és un pas endavant, i vista la 

experiència ja valorarem si és un pas o no positiu. 

Em preocupa el tema de l’aprovació del nomenament del Comitè Jurídic, el 

qual estarà integrat pel Secretari/a, un jurista, que serà el Carlos Badel i una 

politòloga, que serà la Marta Martorell, que ja va participar en el procés de la 

consulta de Bellaterra. 

Esteu tots d’acord en afegir aquest tercer punt i aprovar-ho en aquest moment? 

Sr. Oltra: Jo tinc les meves dubtes si amb aquest sistema podem garantir la 

participació de tothom. Que tothom estigui assabentat i que participi. El tema és 

seriós i important. El tema és que s’arribi a un acord que sigui majoritari, i jo 

aspiro no a un 51%, com has dit tu, si no a un 70%, i tot fruit d’un debat, d’un 

convenciment amb els seus pros i contres. 
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Tinc les meves dubtes que amb aquest sistema podem garantir a tothom la 

possibilitat de participar, que tothom tingui les mateixes possibilitats i les 

mateixes condicions. 

Sr. Macarulla: No diré res més, perquè estic en la mateixa idea que tothom 

tingui les mateixes possibilitats de coneixement i d’expressió. 

Sr. Andreu: Entenc que amb aquest sistema la participació no és la ideal, com 

la de convocar consultes, que sempre estem a temps de fer – ho. Tindrà força 

participació, però no tota. Si hi ha un 51% del cens de participació la consulta 

serà vinculant per a l’EMD, i la resta seran resultats que ja valorarem. 

Sr. Oltra: Entenc el que dius, però penso que el sistema ha de garantir a 

tothom poder accedir al procés, i crec que el sistema exclou que tothom ho 

sàpiga. Per exemple, el tema de les subvencions que atorga una Administració, 

no concorre tota la població, però els mitjans han de garantir donar tota la 

informació. Que també estic convençut que es farà informació per tots els 

mitjans que ja tenim, el EMD Informa, els tòtems, el tot Bellaterra, però 

comencem malament si no el procés en si no garanteix a tothom. 

Sr. Andreu: Repeteixo, si volem fer una consulta amb totes les garanties ja 

tenim la Llei que la regula i sempre ho podem fer, però crec que és una manera 

d’avançar aprovar aquesta proposta. 

Votació: S’aprova la proposta amb sis vots a favor de Gent per Bellaterra, 1 vot 

en contra de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 

 

5.- Moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per la denominació d’un espai urbà en reconeixement de 

la figura de Ramon Fuster i Rabés. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Ramon Fuster i Rabés nasqué el 17 de març de 1916, aquest any es 
commemora el Centenari del seu naixement. 

Ramon Fuster i Rabés fou un intel·lectual català. Estudià magisteri i es llicencià 
en filosofia i lletres. Fou professor a l'Escola Virtèlia, i un dels fundadors de 
Quaderns d'Orientació Familiar, a part de col·laborador en diverses 
publicacions. 

El 1956 va fundar a Bellaterra amb Maria Rosa Fàbregas l'Escola Tagore, 
d'inspiració cristiana però no confessional, que actualment duu el seu nom. 
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El 1961 fundà la revista infantil Cavall Fort i participà en el moviment de 
renovació pedagògica vinculat a l'Associació de mestres Rosa Sensat. 

De 1967 a 1971 presidí el Centre d'Estudis Francesc Eiximenis. El 1971 
participà en la primera reunió de l'Assemblea de Catalunya, fou degà del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya (1969-1977) i participà en la fundació del diari Avui. 

Amb motiu del centenari del seu naixement, el Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya va organitzar una 
sèrie d'actes commemoratius amb la participació de l'Ajuntament de Bell-Lloc, 
la revista Call Fort i la Fundació Collserola. 

En el passat ple ordinari es presentà aquesta mateixa moció que fou rebutjada 

pel grup de govern al·legant un proper treball que afectaria a la mobilitat, un 

treball o procés que se’ns presentà com participatiu. En el mateix ple es 

prengué el compromís per part del govern que, si passat un termini de 3 mesos 

no s’hagués desenvolupat el projecte que vinculava mobilitat i participació, el 

grup del govern donaria suport a la iniciativa per tal de poder honrar la figura de 

Ramón Fuster i Rabés tard, però encara en l’any del centenari del seu 

naixement. 

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Reconèixer de manera institucional la figura de Ramon Fuster i Rabés 

en motiu del centenari del seu naixement. 

Segon. Participar institucionalment en els propers actes que es puguin realitzar 

en el transcurs de l’any. 

Tercer. Materialitzar el reconeixement a la figura de Ramón Fuster i Rabés 

amb un espai físic al nostre poble (seguint criteris de significació 

històrica/simbòlica i mirant de provocar el mínim impacte en la configuració 

actual del nomenclàtor); en alguna de les opcions següents o en una altra: 

 Canviar el nom a l’actual plaça del Pedregar. 

 Anomenar l’espai de confluència dels carrers Joaquim Ruyra, Joan 

Valera i escultor Vallmitjana com plaça o passeig Ramón Fuster. 

 Anomenar la vorera en front de la seu actual de la EMD (a la Plaça 

Maragall) com Replaçeta Ramón Fuster. 

Quart. Fer arribar aquest acord a la comissió de nomenclàtor de l’ajuntament 

de Cerdanyola per iniciar el tràmits per tal de nominalitzar el nou espai urbà.  

Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups municipals de l’Ajuntament de 

Cerdanyola, a l’ajuntament de Bell-lloc, al Col·legi Oficial de Doctors i 
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Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la revista Call Fort, 

el col·legi Ramón Fuster i la Fundació Collserola.  

Bellaterra, 19 d’octubre de 2016 

Grup municipal Esquerra Republicana 

Sr. Oltra: Aquesta proposta va ser presentada al Ple anterior. Buscant l’acta, 
es va plantejar el compromís de Gent per Bellaterra d’iniciar un procés 
participatiu del Pla de Mobilitat durant aquest 2016 i tornar a passar la moció en 
el proper Ple, per tant jo retiro la proposta. 

Tampoc va tenir suport la proposta a la Junta de Portaveus, però torno a 
presentar la. 

Trobo maco que s’hagués pogut fer-ho dins de l’any de la commemoració del 
centenari del seu naixement, però podem esperar, ja fins al 2015. 

No obstant, l’argument que donaria lloc a la confusió entre la figura del 
personatge de Ramon Fuster i l’escola, entenc que no podem dependre de la 
opinió d’alguns veïns que estan molestos amb la situació de l’escola que té el 
nom del la figura de Ramon Fuster, si bé podria tenir qualsevol altre nom. 

Per altra banda, les tres propostes presentades van ser buscades amb la 
voluntat de no generar problemes amb el canvi de nom. 

Sr. Macarulla: Des de Convergència Democràtica de Catalunya reconeixem la 
figura de Ramon Fuster, figura molt apreciada a Bellaterra, i que jo vaig tenir el 
plaer de conèixer lo personalment, però entenc que és un problema polític. 
Creiem que no es adequat en aquests moments, primer per que l’escola crea 
problemes a Bellaterra, i entenc que de cara al poble hauria bastanta confusió. 
Seria una decisió més polèmica que avantatjosa. 

Entenc que en aquest moment no és bo aprovar aquesta moció, per més 
lloable que sigui la idea. Per tant, votarem en contra de la moció. 

Sr. Andreu: Entenen que posar i canviar el nom als carrers i places necessita 
d’un procés participatiu dels veïns. De moment no ho hem fet, però el Pla de 
Mobilitat ho farà. Per tant, votarem en contra de la moció. Quan el Pla de 
Mobilitat obri aquesta participació entenem que serà el moment de valorar 
l’opinió dels veïns. 

Sr. Oltra: Serà l’ocasió ideal per saber la opinió dels veïns, si ens quedem o no 
en lo superficial. 

Sr. Macarulla: No sé si el canvi de nom dels carrers es adequat preguntar-ho 
als veïns, no acabo de entendre-ho. Tots els veïns afectats per l’escola ho 
veuran malament, pels veïns que viuen al Turó de Sant Pau o a la sortida de 
Bellaterra a Sant Cugat imagino que no comportarà res. 

Sr. Andreu: El Pla de Mobilitat comportarà un procés participatiu. Ara estem 
fent un procés de diagnosi, no és necessari que es voti per bellaterraparticipa. 
A través de reunions, enquestes es podrà votar els canvi de noms dels carrers. 
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Tampoc els veïns de Bellaterra s’han manifestat amb les suficients signatures 
en l’aprovació d’aquesta moció. 

Votació.- No s’aprova la proposta per sis vots en contra del Grup polític Gent 

per Bellaterra, 1 vot en contra del grup polític Convergència Democràtica de 

Catalunya i un vot a favor del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

6.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal pel canvi de model de finançament de les entitats locals. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els darrers anys des del govern de la EMD s’ha tendit a optar per un model de 
funcionament econòmic particular en el que respecta a les celebracions i actes locals en els 
que hi participen entitats i associacions de la mateixa EMD. 

La essència d’aquest model és que la EMD demana a les associacions i entitats que emetin 
factures dels “serveis” que presta i aquestes factures són pagades per la EMD. 

Si bé tota activitat desenvolupada, per petita que sigui pot ser traduïda en un cost monetari, 
aquesta pràctica desvirtua, al nostre entendre, el caràcter participatiu i voluntari de les 
mateixes associacions o entitats. 

Entenem que aquesta pràctica ha de respondre a una comoditat administrativa i que és 
perfectament correcta en el marc del funcionament administratiu d’una entitat com la EMD. 

No obstant, les darreres modificacions legislatives de l’Estat espanyol, conegudes com la llei 
Montoro, comporten tot un seguit de tràmits per les entitats sense ànim de lucre que es 
compliquen més encara si aquesta emet factures. 

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

de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Elevar al govern de la EMD la sol·licitud que s’abandoni la pràctica habitual que ha 

vingut duent a terme de fer que les entitats facturin. 

Segon. Recuperar el sistema de finançament de les entitats via les subvencions ordinàries i 

puntuals tant per activitats ordinàries o de funcionament com per les extraordinàries. 

Tercer. Proposar que en totes les activitats en que l’aportació de a EMD es limiti a cobrir 

despeses, sigui la mateixa EMD qui realitzi la contractació o compra dels materials necessaris. 

Quart. Instar al govern per que elabori un criteri de finançament de les iniciatives socials i 

ciutadanes en base a criteris quantificables i objectivables com l’impacte social, la integració 

social, la cura del medi ambient o la equitat de gènere, entre d’altres. 
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Cinquè. Convocar un consell de cultura monogràfic per tractar el tema amb les entitats i 

arribar a acords de consens sobre la manera en que s’hauria d’operar en base als principis que 

manca la llei i les propostes que la EMD tingui. 

Sisè. Comunicar aquest acord a totes les entitats i associacions de Bellaterra 

Bellaterra, 19 d’octubre de 2016 

Grup municipal Esquerra Republicana 

Sr. Oltra: Presento la moció, si bé ja se com acabarà abans que comenci. 

La moció qüestiona el sistema de participació de les entitats i associacions en 

les celebracions i actes locals. Les associacions i entitats presenten factura a 

l’EMD que paga. 

Entenc que és una mala gestió, encara que és possible. Entenc que desvirtua 

el valor de les entitats, genera dependència de les entitats, les obliga a 

participar en determinades activitats, dificulta que facin altres projectes propis 

de l’entitat. 

Sé que aquest mètode funciona, crea cert equilibri, però tinc la sensació i ho 

crec que, desvirtua el sistema de finançament públic. Obligar a facturar a les 

entitats, entres en el sistema administratiu de la burocràcia, lis obligues a 

declara un IVA trimestral, a tenir un gestor que les assessori 

Crec que hem d’obrir un nou debat en el Consell de Cultura i que les entitats es 

manifestin si aquest sistema les agrada o no les agrada, i en tot cas, buscar 

una manera que l’entitat pugui complir els seus objectius, els seus 

compromisos.  

Sr. Macarulla: Crec que les associacions, les entitats tenen la seva participació 

del dia a dia i quan arriben les festes de Nadal, Reis, Festa Major tenen un 

extra de treball, de participació, de col·laboració. 

Som de l’opinió que les activitats dia a dia de les entitats siguin 

subvencionades, però les activitats de la Festa Major, Reis, entenem que donar 

lis subvenció és delicat. Som de la idea que les activitats que realitzen se 

subvencioni a través de factura. 

El nostre vot serà l’abstenció de la moció, per què entenem que, si bé a la 

Festa Major hi ha una elevada participació, però hi ha un gran buit de les 

persones bellaterrencs, joves sense fills que participa molt poc en les activitats. 

I volem potenciar i prioritzar aquest punt. Volem estudiar – ho per tal que la 

Festa Major sigui de tothom. El tema econòmic no ho trobem prioritari. Ens 

sembla correcte. 

Sr. Andreu: Durant l’any estem facilitant les activitats a les associacions i 

entitats fora de la Festa Major i de Nadal. Penseu que al 2010, quan va 
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començar l’EMD no havia res, ni taules, ni cadires, ni tarima, ni calefacció, ni 

llum. Al dia d’avui les entitats poden gaudir les. Si hi ha activitats al carrer, 

també la brigada munta les taules, carpes, cadires. Des de l’EMD es fa una 

col·laboració molt gran. Es fan conferències, Bellaterra-Montserrat, i un 

increment important de la seva col·laboració en la Festa Major. 

Per tant, canviar un model que funciona bé, no estem d’acord, votarem en 

contra de la moció. 

Sr. Oltra: Jo entenc que ajudar a les associacions i entitats en les seves 

activitats no té cap mèrit especial. 

Votació: No s’aprova la moció per un vot a favor de Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal, una abstenció de Convergència Democràtica de 

Catalunya i sis vots en contra de Gent per Bellaterra. 

 

7.- Precs i preguntes. 

Sr. Macarulla: Volia fer el comentari, que com ja sabeu fa poc han hagut dos 

robatoris més al camí Antic. 

Al Ple de juliol es va dir que redactaríem els tres grups una carta signada a la 

Junta de Seguretat Local de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Per tant, ho 

reclamo, ja que alguna actuació hem de fer. 

També voldria dir que la última ocasió que vaig estar amb l’Alcalde i li vaig 

comentar el tema dels robatoris a Bellaterra, ell se’m va treure de sobre, dient – 

me que els responsables de la seguretat són els mossos d’esquadra. 

Ja que hem tingut certa acció cap a l’Ajuntament pel tema de la seguretat, hem 

tingut certa acció cap als mossos d’esquadra? No parlo de Policia Local, sinó 

de mossos d’esquadra. 

Sr. Andreu: La carta a la Junta de Seguretat Local es veritat que no s’ha fet. 

La hem de fer. 

També es veritat que la responsabilitat de la seguretat és del cos dels mossos 

d’esquadra i que la Policia Local té més competència en la prevenció de 

delictes. 

També es veritat que, als mossos d’esquadra els veiem patrullant per 

Bellaterra, mentre que a la Policia Local no la veiem i haurien d’estar els dos. 

Podem fer una carta als mossos  per tal que incrementin la seva presència a 

Bellaterra. 
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Sr. Oltra: Crec que el millor seria fer la carta a la Junta de la Seguretat Local, 

la qual està integrada per l’Alcalde, els mossos d’esquadra, la Policia Local, i 

que coneixen d’una manera ampla el municipi i els municipis del voltant, mentre 

que nosaltres solament tenim una visió parcial. 

Sr. Andreu: Doncs fem la carta a la Junta de Seguretat Local. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió, a les 21:00 h, a Bellaterra, a 19 

d’octubre de 2016. Dono fe. 

 

EL PRESIDENT,                                              Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                   BEATRIZ RIPOL CARULLA                  


