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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint-i-una hores del dia 28 de setembre de 2015, es reuneixen en la Sala de 

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

sessió plenària extraordinària per tractar els assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria 

que a continuació es relacionen: 

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

vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MIQUEL ÀNGEL VAZQUEZ    (GpB) 

HELENA FIGUEROLA               (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

Excusen la seva absència la Sra. Montserrat Muñoz Casals (GpB) i el Sr. Joaquim Rojo Ara 

(Convergència) 

 

Sr. Andreu: Benvingut Sr. Alcalde de Cerdanyola del Vallès a aquest Ple extraordinari. Hi 

hauran dos rodes de participació, igual que al Ple de Cerdanyola del Vallès, primer es donarà la 

paraula al Sr. Alcalde, Carles Escolà, que té veu però sense vot. 

 

PRIMER.- APROVACIÓ SE S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 

S’aproven per unanimitat dels membres assistents. 

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014. 
 
La Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 27 de juliol de 2015, va informar 
favorablement el Compte General de l’exercici 2014 de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra. 
 
Durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. Publicació al BOP de 5 
d’agost de 2015. 
 
El President eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra. 
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Segon.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que 
disposa l’article 223.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a traves de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, en els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya del 8 de maig de 2013 relatiu a la forma en què les corporacions locals han de retre el 
Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics, que es manté vigent per al 
Compte General de l’exercici 2014. 
 
 
Votació.-  S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

 
TERCER- AVALUACIÓ I POSICIONAMETN DE LA CREACIÓ DEL NOU MUNICIPI DE BELLATERRA 

 

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

 

 

 

ACORD DE RESPECTE AL MANDAT DEMOCRÀTIC EXPRESSAT PER EL POBLE 

BELLATERRENC 

 

 

Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important, motor de les 

iniciatives d’esdevenir Entitat Local Menor l’any 1974 i promoure un procés de segregació l’any 

1992. 

 

Atès que l'EMD Bellaterra és la segona EMD més gran de Catalunya i que amb quasi 3.000 

habitants, és més gran que el 70% dels municipis de Catalunya. 

 

Atès que el desenvolupament territorial  del municipi de Cerdanyola, amb la construcció de la 

autopista AP7 B-30 i la posterior creació de la Universitat Autònoma,  ha dificultat molt la cohesió 

social dels dos nuclis. 

 

Atès que des de les diferents formacions polítiques de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana 

de seguir avançant en el nostre autogovern per assumir totes les competències municipals 

convertint l'EMD Bellaterra en un Municipi més de Catalunya.   

 

Atès que el Ple de Cerdanyola del Vallés es va manifestar favorable a la celebració d’aquest 

procés participatiu legal i transparent en rebutjar, per amplia majoria, la moció en contra de la 

consulta proposada per el grup municipal de Ciutadans en el Ple de Cerdanyola el 30 de juliol de 

2015. 

 

Atès que els dies 10, 11, 14 i 15 de setembre, l’EMD Bellaterra va consultar al poble Bellaterrenc 

si volien o no esdevenir municipi mitjançant un procés participatiu a l’amper de la Llei de 

Consultes i participació de la Generalitat de Catalunya i amb totes les garanties democràtiques i 
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va registrar una participació del 54 % dels veïns, amb un resultat molt clar favorable al SÍ del 

94%.  

 

Atès que els veïns del poble de Bellaterra s’han expressat democràticament de forma clara i 

contundent a favor de que Bellaterra esdevingui un municipi, consolidant un MANDAT 

DEMOCRÀTIC sòlid i inequívoc que condiciona les actuacions democràtiques. Un MANDAT 

DEMOCRÀTIC, que si bé no esdevé vinculant de manera legal, té un força moral ineludible per 

qualsevol força i ideologia política a qualsevol nivell de representació ciutadana. 

 

Atès que la voluntat de tots els grups municipals representats a l’EMD Bellaterra és la de 

respectar la voluntat popular expressada de manera inequívoca, i realitzar la separació 

administrativa de Bellaterra amb la màxima voluntat de diàleg i de col·laboració, i sense crear 

més càrregues ni més despeses municipals. 

 

ACORDEM : 

 

Primer.- DEMANAR a l’alcalde i al govern de l’ajuntament de Cerdanyola, a totes les formacions 

polítiques del Ple de Cerdanyola i a tots els Grups Parlamentaris que configuraran el nou 

Parlament de Catalunya, que respectin la voluntat ciutadana de Bellaterra expressada en la 

consulta i que l’assumeixin com el que és, un clar MANDAT DEMOCRÀTIC. 

 

Segon.- PROPOSSAR que el nou ajuntament de Bellaterra, per la creació dels nous serveis 

municipals obligatoris, absorbeixi part del personal funcionari actualment existent a l’ajuntament 

de Cerdanyola, evitant així crear més càrregues ni despeses d’estructura municipal. 

 

Tercer.- PROPOSSAR mancomunar amb l’Ajuntament de Cerdanyola els serveis municipals 

obligatoris que Bellaterra haurà d’assumir com a municipi, per reduir els costos d’ambdós 

municipis i col·laborar per una millora de serveis. 

 

Quart.- PROPOSSAR que el nou ajuntament de Bellaterra assumeixi la part del deute municipal 

proporcional degudament justificat de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

 

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al nou President de la Generalitat de Catalunya, a tots els 

Grups Parlamentaris que configuraran el nou Parlament de Catalunya, a l’Ajuntament de 

Cerdanyola, a totes les formacions polítiques del Ple de Cerdanyola, al Departament de 

Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya i al Departament de 

Qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya. 

 
Sr. Andreu: Aquesta proposta d’acord ha estat consensuada per la Junta de Portaveus. Aquesta 

proposta es conseqüència del resultat del procés participatiu Bellaterra Municipi i de la voluntat 

de l’EMD de Bellaterra de realitzar aquest tràmit de la manera amb més tranquil·litat que sigui 

possible amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sabem que l’Ajuntament ha proposat la redacció d’un nou conveni, però, entenem, que aquesta 

via seria bo poder la realitzar amb mutu acord de les dues administracions. 
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Sr. Escolà: En primer lloc manifestar que no és casual la meva presència en aquest Ple. 

Considerem que és un tema prou interessant. Volem expressar, també, la nostra voluntat 

d’assistir i participar als Plens de Bellaterra sempre i quan sigui possible. La nostra voluntat és la 

de participar en la manera que sigui possible. 

Abans manifestar-nos en aquest punt, voldríem reservar-nos fer la valoració del procés 

participatiu en segona roda, quan ja hagin parlat els diferents grups polítics.  

 

Sr. Oltra: La postura respecte al procés participatiu de Bellaterra Municipi és evident desprès de 

quatre dies de consulta. Un cop la gent sap el que vol, hem de treballar pel poble, poc a poc, 

xarrant amb les persones necessàries per portar endavant el projecte i intentar esdevenir 

municipi. 

Per tant, donem suport a la proposta d’acord. 

 

Sr. Macarulla: Des de Convergència sempre hem estat a favor de la consulta participativa i en 

un tema tant important com esdevenir municipi. S’ha donat una oportunitat al poble, i s’ha 

obtingut un resultat ben ampli. 

Des de primer moment dir que el grup de Convergència estarà completament al costat en les 

negociacions amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Donem el nostre suport a una 

negociació clara, estable i positiva, que es el que intentarem fer. Donem, doncs, el suport a 

l’acord del Ple.  

 

Sr. Vazquez: Des de Gent per Bellaterra estem molt satisfets. Bellaterra Municipi era un punt del 

nostre programa de govern. Agraïm a tot el poble de Bellaterra. Hem de seguir el mandat del 

poble, que amb un resultat rotund 95% vam votar ser municipi. 

És satisfactori saber que, tots els partits anem conjuntament de la ma amb voluntat de negociar 

amb l’Ajuntament. Aquesta voluntat serà ferma per que tenim darrera el 95% del poble de 

Bellaterra. 

 

Sr. Escola:  

En primer lloc, gràcies. Al dia següent del procés participatiu em vaig posar en contacte amb el 

Sr. Andreu, President de l’EMD Bellaterra, vam intercanviar opinions. La nostra postura és 

respectar i reconèixer el resultat de la consulta i la consulta en si mateixa, i el nostre compromís 

polític de no posar pals al procés, com ja vaig expressar al pregó de la Festa Major. 
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El procés requerirà el tràmit parlamentari que no sabrem quan temps durarà. Entenem que 

durant aquest període sense canvi de “status”, es la meva responsabilitat política d’estar al servei 

de la ciutadania de Bellaterra per resoldre els problemes que hi hagin. 

Vista l’experiència de quatre anys de funcionament de l’EMD Bellaterra, vist que hi ha hagut 

enfrontaments inclòs la via judicial, si bé amb altre govern, però del que ens fem responsables de 

la tasca que ha realitzat. 

Ateses les Bases actuals, instrument per resoldre problemes de la ciutadania de Bellaterra, fins 

arribar a l’elaboració d’un nou conveni. 

El més positiu seria trobar un acord polític d’interpretació d’aquestes Bases que ja existeixen i 

redactar un conveni nou amb partida d’aquestes Bases, ja que és el instrument per trobar 

solucions al problema de Bellaterra.  

Mentre no hi hagi canvi de “status”, jo i el nostre equip de govern, ens sentim amb 

responsabilitats davant la ciutadania de Bellaterra.  

Vosaltres, desprès del resultat obingut de la consulta feu una valoració diferent, però des de 

Cerdanyola insistim en aquesta intenció, mentre no hi hagi canvi de “status”, en la elaboració 

d’un nou conveni que serà un acord polític, instrument positiu de donar solucions als problemes 

de Bellaterra, com ja vaig proposar des del primer moment de la nostra legislatura. 

 

Sr. Oltra: El nou govern de Cerdanyola ha posat la màxima col·laboració en la realització de la 

consulta. El que ha segut una novetat per la gent per Bellaterra. 

No podem obviar el resultat del procés participatiu i a veure si arriba a bon port; tot i així ha segut 

com a mínim interessant. Hem discutit la idea de la redacció d’un nou conveni marc de les 

relacions entre les dues administracions. En aquest punt coincideixo amb el Carles Escolà, no 

tancar cap de les portes; deixar altres portes obertes que no hauríem de tancar. 

 

Sr. Macarulla: Congratular-me amb les paraules del Sr. Alcalde. Tres paraules correctíssimes 

que ha dit el Sr. Escolà. Avui torna a mostrar una vegada més el respecte a aquest procés 

participatiu. Que està al servei de la ciutadania de Bellaterra, mentre hi hagi aquest procés i 

buscar aquest acord polític. 

Són paraules d’un polític de molta alçada que mira treballar i negociar conjuntament. 

Moltes gràcies senyor Alcalde de Cerdanyola del Vallès.  

 

Sr. Vazquez: Estem totalment d’acord amb les paraules del Sr. Oltra i del Sr. Macarulla. Agraïm 

la proposta negociadora del Sr. Alcalde i de l’equip de govern, però estem compromesos moral i 
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políticament de tirar endavant el procés i aplaçar la proposta d’un nou conveni a tenir el res pal 

del Parlament. 

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

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió amb el vistiplau del Sr. 

President,  sent les vint-i una hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

Vist-i-plau.                                                                                            Dono fe, 

 

EL PRESIDENT                                                                                  LA SECRETÀRIA                                                                              

 

 

 

 


