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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 12 DE JULIOL DE 2018 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 12 de juliol de 2018, 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) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

 

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

Folch. 

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. 

El Sr. President, Ramon Andreu, dona la benvinguda a la regidora de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Laura Benseny. 

El Sr. Ramon Andreu Atik, proposa l’aprovació per urgència de les mocions 

presentades pel grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’urgència de la seva 

aprovació. 

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

convocatòria. 

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions. 
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2.- Donar compte del Decret de Presidència 32/2018, d’1 de juny 
 
El Sr. President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

“Únic.- Donar compte del Decret de Presidència 32/2018. 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 32/2018, de 1 de juny de 2018 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’obté, a 31 de 
desembre de 2017, el resultat següent: 
 
EMD de Bellaterra 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:            748.428,24 
  Pressupost definitiu de despeses:         801.598,98 
  Obligacions reconegudes:                     663.539,41 
  Pagaments realitzats:                            643.438,72 
  Obligacions pendents de pag.:                20.100,69 
 
b.  Exercicis tancats 
 

Obligacions pendents de pagament a la fi de l’ex. 10.133,75 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
 
Pressupost inicial d’ingressos:               748.428,24  
Pressupost definitiu d’ingressos:            801.598,98 
Drets reconeguts:                                   672.223,03 
Recaptació neta:                                    562.768,96 
Devolució d’ingressos                                   244,00                     
 Drets pendents de cobrament:              109.454,07 
 
 
 
b. Exercicis tancats 
 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 138.111,34 
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
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+ Drets reconeguts nets.................................................................. 672.223,03 
  
– Obligacions reconegudes netes................................................... 663.539,41 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                     8.683,62 
–  Desviacions positives de finançament.........................................           0,00 
+ Desviacions negatives de finançament........................................           0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria............                
0,00 
+ Resultat d’operacions comercials.................................................            0,00 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                      8.663,62 
 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ....        
265.878,32 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................      109.454,07 
De pressupostos tancats......................................................         138.111,34  
D’altres operacions no pressupostàries...................................       18.312,91 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............               0,00 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................               0,00 
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......            
203.879,69 
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................             20.100,69 
De pressupostos tancats......................................................               10.133,75 
D’altres operacions no pressupostàries..................................           173.645,25 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............              3.479,97 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC....       31.337,34 
______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................        96.815,94 
 
Saldos de dubtós cobrament....................................................        34.690,64 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESA GENERAL...      62.125,30 
 
 
2.  D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en 
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, 
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els 
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
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Per determinar aquesta  quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels 
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en 
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del 
dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura 
de Comptes): 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 

i 3)  

Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat 

dubtosa 

Exercici actual :  

 

1r. any immediatament anterior 

 

2n. any    

 

3r. any    

 

4t. any i següents  

5% 

15% 

40% 

80% 

100% 

 
 
 
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
a/ El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. 
 
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb 
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els 
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
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 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament el 31 de desembre 

 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que 
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els 
termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit 
sempre a les unitats locals agregades.  
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, 
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla 
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a 
l’aprovació  del  Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en 
faci el seguiment. 
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria 
de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall. 
 
2. Donar compte a la Junta de Veïns en la propera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
Els vocals es donen per assabentats. 

3.- Donar compte del Decret 35/2018, de 28 de juny  

“El Sr. President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 
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Únic.- Donar compte del Decret 35/2018, de 28 de juny. Donar compte del 

Decret de Presidència 35/2018 de sol.licitar l’assumpció de la figura de delegat 

de protecció de dades (DPD) de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra per la Diputació de Barcelona. 

Decret de Presidència núm. 35/2018, de 28 de juny. 
 

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que serà d’aplicació 

a partir del 25 de maig de 2018, estableix diverses mesures de responsabilitat 

activa per a les organitzacions, entre les quals destaca la de designar un 

delegat de protecció de dades (DPD). 

L’article 37.1 a) de l’RGPD estableix l’obligatorietat de designar un delegat de 

protecció de dades sempre que el tractament de dades el realitzi una autoritat o 

organisme públic i es permet que es pugui designar un únic delegat de 

protecció de dades per a diverses autoritats o organismes, tenint en compte la 

seva estructura organitzativa i tamany. 

Dins de les competències de prestació d’assistència i cooperació jurídica, 

econòmica i tècnica als ens locals de la demarcació, la Diputació de Barcelona 

assumeix la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per als municipis 

de fins a 20.000 habitants, organismes dependents i EMD que ho sol·licitin. 

Com que aquest ens local no disposa dels mitjans necessaris per designar un 

delegat de protecció de dades, adequadament els seus interessos, es 

considera oportú sol·licitar l’assumpció de la figura del delegat de protecció de 

dades (DPD) per la Diputació de Barcelona. 

 

En virtut de les facultats que tinc conferides i per tot l’exposat, 

RESOLC: 

Primer.- SOL.LICITAR l’assumpció de la figura de delegat de protecció de 

dades (DPD) de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per la 

Diputació de Barcelona. 

Segon.- Donar compte al Ple de la Junta de Veïns a la propera sessió ordinària 

que es celebri. 

Els vocals es donen per assabentats. 
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4. Ratificació del Decret de Presidència 36, de 28 de juny de declinar la 

convocatoria que se ofrece por Providencia de 18 de junio de 2018 del 

Juzgado contencioso-administrativo núm. 14 de Barcelona al proceso de 

mediación como método para la gestión, transformación y solución del 

conflicto objeto del recurso contencioso-administrativo procedimiento 

ordinario 113/2017. 

 

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

Primer.- Ratificar el Decret de Presidència 36/2018, de 28 de juny.  

 

Decreto de Presidencia 36/2018 

“En fecha 31/03/2017 presentó el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 

recurso contencioso-administrativo contra lo que consideraba actuación 

material en vía de hecho de esta EMD Bellaterra por la instalación y 

operatividad de las dos pilonas de regulación del tráfico rodado en el Camí 

Antic de Sant Cugat, a la altura del número 27, y así lo consideraba porque 

decía que no le constaba la adopción de ningún acto administrativo que le diera 

cobertura legal. 

Al mismo tiempo y en el mismo escrito de interposición de su recurso, el 

Ayuntamiento pedía como medida cautelar ex art. 136.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) la 

inmediata desactivación de las pilonas. 

El argumento del Ayuntamiento para solicitar así (ex art. 136.1 LJCA, porque lo 

impugnado era una actuación material en vía de hecho) la medida cautelar de 

desactivación, era que según resultaba de la publicación del correspondiente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 31/10/2014, el 

órgano colegiado de esta EMD Bellaterra en su sesión plenaria de 9/04/2014 

había aprobado la instalación provisionalmente indicando en el edicto que si no 

se presentaba ninguna reclamación devendría aprobada de manera definitiva, 

y, sin embargo, el mismo órgano en su sesión de 10/04/2015 había resuelto las 

alegaciones presentadas por el Ayuntamiento sin decir que se procedía a la 

aprobación definitiva, lo que, por tanto, dejaba a la instalación de las pilonas 

con el amparo de un acuerdo no definitivo, sino provisional, lo que es lo mismo 

que una actuación en vía de hecho. 

Sin embargo, la instalación de las pilonas no obedecía a ninguna actuación en 

vía de hecho, como así incluso se había fallado en Sentencia 10/2015, de 14 
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de enero de 2015, del Juzgado núm. 3 de este mismo orden y ciudad, y como 

así también conocía el Ayuntamiento, por cuanto que ya el propio 

Ayuntamiento desde el año 2011 disponía de tarjetas de activación de las 

pilonas, cuya instalación se amparaba en el acuerdo de la EMD Bellaterra de 

16/12/2011, y no en el de 2014 que era de aprobación de la modificación del 

primero. 

El objeto del proceso contencioso-administrativo es muy claro, así como lo que 

pretende el Ayuntamiento: atacar ahora en vía jurisdiccional un acto 

administrativo no solamente firme, y por tanto revestido de la presunción de 

legalidad, validez y eficacia, sino también consentido, con la excusa de afirmar 

que se trata de una actuación en vía de hecho, aprovechando la 

provisionalidad del acuerdo de modificación en 2014 de lo que ya se había 

aprobado y consentido en 2011, ocultando al Juzgado precisamente no 

solamente aquella circunstancia (la de haberse aprobado en 2011), sino 

también la de su expreso consentimiento con la utilización de las tarjetas de 

activación de las pilonas por la propia Policía Municipal del Ayuntamiento. 

La medida cautelar de desactivación de las pilonas fue ya resuelta por el 

Juzgado mediante Auto de 30/05/2017 en pieza separada, así como incluso no 

solamente la adopción de la medida cautelarísima de suspensión de la 

Resolución de esta Presidencia 13/2018, de 20 de marzo, por la que entre 

otros pronunciamientos se dejaba en suspenso el pretendido acuerdo de 2014 

de aprobación provisional en que basa el Ayuntamiento su argumento de la 

actuación en vía de hecho, por Auto de 8/05/2018, sino también incluso su 

definitiva anulación mediante Auto de 30/05/2018. 

Sin embargo, no discurre con el mismo ritmo de resolución el recurso principal 

y de origen, y consideramos que este emplazamiento de convocatoria por 

Providencia de 18/06/2018 a una posible resolución acordada a través del 

programa piloto de mediación del que participa el Juzgado no nos llevaría más 

que a dar mayor dilación a la resolución de la controversia, lo que es en exceso 

perjudicial para los intereses generales por los que debe velar y vela esta EMD 

Bellaterra, pues desde que se ha ejecutado la medida cautelar de 

desactivación de las pilonas es lo cierto que en este vial, al no estar 

completamente urbanizado, se han producido ya accidentes causados no ya 

por el mayor flujo de circulación de los vehículos, sino por el exceso de 

velocidad con que atraviesan, todo lo que requiere una pronta resolución del 

conflicto que reponga la situación a como estaba desde el año 2011 sin mayor 

problema. 

El recurso principal y de origen de este proceso contencioso-administrativo 

pende exclusivamente del trámite de conclusiones, por lo que, quizás lo 

primero a objetar sea que, al quedar en suspenso mientras se discute la 

posible resolución acordada en la mediación, si no se llega después a esta 
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solución, dilataría en el tiempo de manera muy perjudicial para los intereses de 

la EMD Bellaterra esta pendencia, máxime cuando se está bajo los efectos de 

la medida cautelar que ha ordenado la desactivación de unas pilonas que no 

obedecen a ninguna actuación administrativa en vía de hecho, sino que tienen 

su amparo en un acuerdo de 2011, no solo firme, y por ello con presunción de 

legalidad, validez y eficacia, sino consentido por el Ayuntamiento. 

La segunda objeción a  la mediación vendría dada por la manifiesta tendencia 

del Ayuntamiento en otros intentos de conciliación de sus diferencias con la 

EMD Bellaterra con una preeminencia y superioridad jerárquica tal que hace 

imposible el acuerdo, amén de cercenarle el grado de autonomía local y de 

descentralización en la prestación de los servicios de su competencia que a las 

Entidades Municipales Descentralizadas confiere el art. 86.7 del Estatuto de 

Autonomía. 

Otra objeción a la mediación es que, según el criterio de esta Presidencia, el 

asunto no es susceptible de mediación, ni siquiera intrajudicial en la jurisdicción 

contencioso-administrativa, pues en este asunto no interviene la Administración 

por un lado y un sujeto privado por otro, sino dos Administraciones Públicas y 

con igual supremacía jurídica, vinculadas ambas al principio de legalidad, lo 

que en este asunto no dejaría espacio para encontrar soluciones acordadas, 

pues se trata de la instalación de unas pilonas reguladoras del tráfico rodado 

que fueron colocadas y puestas en funcionamiento al amparo de un acto 

administrativo aprobatorio de una ordenanza reguladora que data del año 2011, 

acto administrativo firme, con la consecuente presunción de legalidad, validez y 

eficacia, y asimismo consentido por quien ahora pretende su invalidez con base 

en una inexistente actuación administrativa material en vía de hecho. 

No desprecia ni descalifica esta Presidencia la buena predisposición del 

Juzgador en dar una solución acordada a este conflicto entre el Ayuntamiento 

de Cerdanyola del Vallès y la EMD Bellaterra, pero se insiste en que, por una 

parte, ya se han intentado acuerdos con los órganos actuales de gobierno del 

Ayuntamiento, incluso para la modificación de las Bases reguladoras de la 

actuación y prestación de servicios de la EMD Bellaterra, y no una, sino en 

varias ocasiones, pero siempre ha resultado imposible el reconocimiento para 

con la EMD Bellaterra de su descentralización, autonomía y capacidad de 

prestación de los servicios de su competencia (art. 86.7 del Estatuto de 

Autonomía). 

Y, por otra parte, también considera esta Presidencia que la mediación está 

más bien dirigida a interactuar en los asuntos que se entablan entre la 

Administración y los ciudadanos, más que entre dos Administraciones, como es 

el caso, pues el principio de libertad de disposición y de autonomía de la 

voluntad no están tan presentes en las instituciones públicas, que, aunque 

ciertamente pueda ponerse fin a la controversia mediante un acuerdo 
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transaccional, como así ya bien previsto en el art. 77 LJCA, sin embargo se 

precisa, por un lado, que la materia sea susceptible de transacción y, por otro, 

de la autorización oportuna con arreglo a las normas que regulan la disposición 

de la acción por las Administraciones públicas, que en nuestro caso vendría 

exigido por el art. 230 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen 

local de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril 

(TRLMC) a través de un acuerdo plenario del órgano colegiado de la EMD 

Bellaterra adoptado por mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 

Aun así, si de lo que se trata es de que desista el Ayuntamiento de su 

pretensión, puede hacerlo sin necesidad de mediador; y si de lo que se trata es 

de que la EMD Bellaterra acceda a la pretensión del Ayuntamiento, sería un 

fraude de ley hacerlo a través de una resolución acordada por la mediación, 

cuando para su revisión, incluso si se considerara un acto nulo o anulable, ya 

disponen los arts. 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento administrativo común, de procedimientos especiales (revisión y 

declaración de lesividad) que requieren dictámenes favorables de órganos 

consultivos ajenos a las Administraciones aquí en contienda jurisdiccional, e 

incluso para la declaración de lesividad el perentorio plazo de 4 años, ya con 

creces transcurrido desde aquel acuerdo de 2011 que autorizaba la instalación 

de las pilonas.  

Por tanto, y por cuanto que, además, la resolución del conflicto en el recurso 

principal pende en estos momentos exclusivamente de un perentorio trámite de 

conclusiones para ser declarado concluso y visto para sentencia, y toda vez 

que, en cualquier caso, la mediación es un proceso voluntario, no solamente en 

su desarrollo y finalización, sino también en cuanto a la decisión de su inicio, y 

atendidas las argumentaciones anteriores, he venido en adoptar la siguiente, 

RESOLUCIÓN 

Primero.- Declinar la convocatoria que se ofrece por Providencia de 18 de 

junio de 2018 del Juzgado contencioso-administrativo núm. 14 de Barcelona al 

proceso de mediación como método para la gestión, transformación y solución 

del conflicto objeto del recurso contencioso-administrativo que ante el mismo se 

tramita por el procedimiento ordinario 113/2017, y a cuyo inicio ha sido 

convocada esta Presidencia en legal representación de la Entidad Municipal 

Descentralizada de Bellaterra (EMD Bellaterra) para el 12 de julio de 2018, a 

las 9:15 h. 

Segundo.- Instar del Juzgado la prosecución de la tramitación del recurso sin 

más dilaciones hasta el dictado de sentencia que ponga fin al procedimiento. 

Tercero.- Notificar esta resolución al referido Juzgado de lo contencioso-

administrativo núm. 14 de los de Barcelona a través de la representación 

procesal de la EMD Bellaterra en el recurso. 
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Cuarto.- Dar cuenta a la Junta de Vecinos en su próxima sesión plenaria para 

su ratificación. 

Así lo dispone en Bellaterra, a 28 de junio de 2018, el Sr. Presidente de la EMD 

Bellaterra Ramon Andreu Atik, ante mí, la Secretaria-Interventora, que doy fe y 

certifico. 

 

El Presidente,     Ante mí: la Secretaria-Interventora 

Ramon Andreu Atik              Beatriz Ripol Carulla”  

 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

5.- Acord per requerir a l’Ajuntament una resposta sobre la proposta de 
conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra o per instar a l’Ajuntament a que fagi una 
proposta per que sigui sotmesa a una consulta pels veïns de Bellaterra. 
 
 
 

Atès que, històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt 

important que varen provocar ja l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 

1992 l'intent de segregació. 

 

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 del municipi. 

 

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’empara de la Llei de Consultes i participació de la Generalitat de 

Catalunya i amb totes les garanties democràtiques i va registrar una 

participació del 54 % dels veïns, equiparable a unes eleccions, amb un resultat 

molt clar favorable al SÍ del 94%. 
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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. 

 

Atès que, en data 28 de setembre de 2015 l’EMD Bellaterra per unanimitat en 

el seu acord de Ple va proposar a l’Ajuntament de Cerdanyola la segregació 

per crear el nou Municipi. 

 

Atès que, en data 29 d’octubre 2015, l’ajuntament de Cerdanyola en un acord 

de Ple es va manifestar contrari a la segregació de Bellaterra i partidari de 

millorar el Conveni actual que contenen les bases de funcionament de l’EMD 

Bellaterra incrementant la seva autonomia. 

 

Atès que, com a resposta al resultat de la Consulta, el grup parlamentari de 

Ciutadans va presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució 

que va acordar per unanimitat, que es creés una Taula de negociació per 

millorar el Conveni integrada per el Departament de Governació, l’Ajuntament 

de Cerdanyola, i l’EMD Bellaterra. 

Atès que, en aquesta Taula de negociació, Governació, Ajuntament, EMD, 

l’EMD Bellaterra en data 14 de juny de 2016 va proposar per escrit acordar el 

mateix conveni que aplica l’Ajuntament de Sant Cugat a l’EMD de Valldoreix i 

que aquesta proposta va ser rebutjada per l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Atès que, fruit de dos anys de negociació i de les diferents propostes parcials 

de l’Ajuntament, l’EMD Bellaterra va aprovar per unanimitat una proposta de 

conveni que és en un 70% el resum de les voluntats expressades per 

l’Ajuntament. 

 

Acordem:  

Primer.- Requerir al Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola per acceptar la 

proposta de Conveni aprovada per el Ple de l’EMD Bellaterra el passat mes de 

febrer o, en cas contrari, aprovar per Ple una proposta de Conveni alternativa 

perquè sigui sotmesa a una consulta popular per els veïns de Bellaterra que en 

cas de ser acceptada serà promoguda per l’EMD per la seva tramitació 

administrativa i per la seva aprovació. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Alcalde de Cerdanyola, a tots els partits 

polítics representats al Ple municipal de Cerdanyola, al Conseller de Polítiques 

Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a tots els 

partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya i a tots els veïns 

de Bellaterra. 
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Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 
6.- Acord de resolució de les al·legacions i aprovació definitiva Reglament 
Orgànic de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 
 
El Ple de la Junta de Veïns en sessió de data 1 de desembre de 2017, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial del Reglament Orgànic de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 
 
L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta dies hàbils, i per un mes més d’ampliació de termini, prèvia publicació de 
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de 19 de desembre 
de 2017, i del 13 de febrer de 2018 respectivament, així com al tauler d’anuncis 
de l’entitat. 
 
Durant el termini conjunt es van presentar al·legacions per part de l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès, del grup polític de Gent per Bellaterra i del grup 
polític d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades per part de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, del grup polític de Gent per Bellaterra i del grup polític 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Reglament Orgànic de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra en els seus propis termes, còpia del qual 
s’adjunta com a part integrant de l’acord de referència; en base als antecedents 
de fet i fonaments de dret que figuren a la part dispositiva del dictamen. 
 
Tercer.- Publicar un anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i s’inserirà al taulell d’anuncis d’aquesta Corporació als 
efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar al President per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 
 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

7.- Acord per mantenir el nom d’EMD Bellaterra a tot l’edifici situat a la 
Plaça Joan Maragall 4 de Bellaterra. 
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Atès que, a proposta del Grup d’Esquerra Republicana, el passat Ple ordinari 
del mes d’abril es va aprovar una moció amb la següent part dispositiva. 
“Traslladar a la comissió Nomenclàtor la petició de donar el nom de Centre 
Cívic 1 d’octubre a l’actual Centre Cívic Joan Maragall, seu de l’EMD 
Bellaterra”. 
 
Atès que tal com afirma la pròpia moció, l’Edifici situat a la Plaça Joan Maragall 
4, antigament el Centre Cívic Joan Maragall, actualment és la seu de l’EMD 
Bellaterra.  
 
 
Acordem: 
 
Mantenir el nom de EMD Bellaterra com a nom de tot l’edifici situat a la Plaça 
Joan Maragall 4 de Bellaterra. 
 
Identificar les dues sales de l’EMD com a “Sala gran de l’EMD Bellaterra” la 
situada a la planta baixa de l’edifici i “Sala petita de l’EMD Bellaterra” la situada 
al tercer pis. 
 
Iniciar els tràmits per col·locar a la rotonda d’entrada a Bellaterra des de 
Sabadell un monument en homenatge a la democràcia. 
 
S’acorda deixar la proposta d’acord sobre la taula pel seu estudi. 

8.- Acord per requerir a l’Alcalde de Cerdanyola tots els informes tècnics 
de l’ajuntament relacionats amb les competències traspassades a l’EMD 
Bellaterra.  
 
 
Atès que en data 4 de juliol de 2018, hem tingut coneixement de l’existència de 
dos informes de la Policia Local de Cerdanyola que fan referència a la 
Seguretat Vial dins de l’àmbit de Bellaterra. L’informe de l’Intendent en Cap de 
la Policia Local del 26 de novembre de 2016 referència 0784/2016 sobre el 
semàfor incorrectament senyalitzat a la Plaça del Pi i l’Informe del caporal 1120 
del 25 de novembre de 2016 referència 0770/2016 Sobre la proposta de 
senyalització a la llar d’infants La llar d’en Pitus. 
 
Atès que fa mes d’un any i mig que la Policia Local de Cerdanyola va realitzar 
aquests dos informes negatius sobre la seguretat vial a Bellaterra amb la més 
total i absoluta desconeixença de l’EMD Bellaterra perquè no se’ns ha donat 
trasllat dels mateixos. 
 
Atès que l’EMD Bellaterra te traspassades les competències de Ordenació i 
Regulació del trànsit en el seu àmbit i que per tant és responsable directe de la 
Seguretat Vial a l’àmbit de Bellaterra, segons l’apartat III-D de les Bases 
reguladores de la prestació de serveis i funcionament de l’EMD Bellaterra i 
segons l’article 82.1d) del text refós de la Llei Municipal i de Regim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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Atès que aquesta manca d’informació durant més d’un any i mig no solament 
és un acte de deslleialtat institucional cap aquesta EMD Bellaterra, sino 
d’absoluta i temerària irresponsabilitat, per tractar-se de la seguretat de 
vehicles i persones en el nostre àmbit territorial.  
 
 
Acordem: 
 
Protestar formalment per aquesta deslleialtat institucional que demostra 
l’ajuntament de Cerdanyola vers l’EMD Bellaterra amb el seu comportament 
reiterat i irresponsable de no traspassar l’informació necessària per el bon 
funcionament de l’EMD Bellaterra.  
 
Requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés, en la figura del seu Alcalde 
per que en un termini de 15 dies faci arribar a l’EMD Bellaterra tots els informes 
tècnics de l’Ajuntament que puguin estar relacionats directa o indirectament 
amb les competències traspassades a l’EMD Bellaterra des dels seus inicis 
l’any 2010. 
 
Elevar aquesta queixa a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Comunicar aquest acord a l’Alcalde de l’ajuntament de Cerdanyola, a tots els 
grups municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola, a la Diputació de Barcelona i 
a la Direcció General de l’Administració Local de la generalitat de Catalunya per 
el seu coneixement i efectes. 
 
Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya (donem suport al fons 

de la proposta, però no estem d’acord amb el procediment) i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

9.- Acord per requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la 
presencia policial per garantir la seguretat vial a l’entrada i sortida dels 
centres escolars de Bellaterra. 
 
 
Atès que ja fa més de 3 anys que el President de l’EMD Bellaterra, va requerir 
per carta a l’actual Alcalde de Cerdanyola que programi la presència policial 
necessària per garantir la seguretat vial a l’entrada i sortida dels centres 
escolars de Bellaterra.  
 
Atès que aquest requeriment, realitzat, concretament el passat 7 de juliol de 
2015, no ha rebut per part de l’alcalde ni de l’ajuntament cap resposta oficial, ni 
verbal. 
 
Atès que el funcionament del trànsit a les entrades i sortides dels centres 
escolars de Bellaterra és caòtic i poc disciplinat i influeix directament sobre la 
seguretat vial escolar. 
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Atès que des de l’any 2010 que es va crear l’EMD Bellaterra, no ens consta cap 
presència de cap agent uniformat de la Policia Local realitzant funcions de 
regulació del trànsit a les entrades o sortides dels centres escolars de 
Bellaterra. 
 
Acordem: 
 
Primer.- Tornat a requerir a l’Alcalde de Cerdanyola que mantingui la 
presència policial programada necessària per garantir la seguretat vial a 
l’entrada i sortida dels centres escolars de Bellaterra. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Alcalde de Cerdanyola, a tots els grups 
municipals amb representació al ple de Cerdanyola i a totes les escoles de 
Bellaterra. 
 
Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

10.- Acord per requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que 
realitzi periòdicament la recollida de les escombraries de la primera 
bateria de contenidors i al Parc Infantil del Turó de Sant Pau, del Camí 
dels Enamorats i del Parc de la Font de la Bonaigua de Bellaterra.  
 
 
Atès que la competència de recollida d’escombraries no està traspassada a 
l’EMD Bellaterra. 
 
Atès que en reiterades ocasions l’EMD Bellaterra ha demanat a l’Ajuntament de 
Cerdanyola la recollida de les escombraries que s’acumulen freqüentment a la 
primera bateria de contenidors i al Parc Infantil del Turó de Sant Pau, al torrent 
del Camí dels Enamorats i al voltant de les papereres del Parc de la Font de la 
Bonaigua de Bellaterra. 
 
Atès que freqüentment, davant de la poca preocupació de l’Ajuntament, la 
brigada de l’EMD realitza aquestes tasques perquè la necessitat d’aquest 
servei és bàsica. 
 
 
Acordem: 
 
Requerir la recollida d’escombraries periòdica de la primera bateria de 
contenidors i al Parc Infantil del Turó de Sant Pau, del Camí dels Enamorats i 
del Parc de la Font de la Bonaigua de Bellaterra.  
 
 
Comunicar aquest acord a l’Alcalde de Cerdanyola, a tots els grups municipals 
de l’Ajuntament de Cerdanyola. 
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Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

11.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de 

Catalunya per la posada al dia de la web de transparència. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La ciutadania del nostre país reclama cada vegada més la possibilitat de 

participar en l’acció política. 

L’accés a la informació és un primer pas ineludible de cara a una participació 

responsable per part de la ciutadania. 

El nostre país conta actualment amb una llei de transparència (LLEI 19/2014, 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern). 

Fa ja més de dos anys que la EMD de Bellaterra no compleix amb els mandats 
de la llei i no disposa de tota la informació referent a la seva gestió 
correctament adequada a la web de transparència. 

No només molta de la informació no està actualitzada, sinó que simplement és 
inexistent. 

Per sort, poc a poc, es van canviant coses; i sentim que la insistència de ERC 
Bellaterra i la resta de la oposició ajuden a empènyer i recordar al govern de la 
seva obligatorietat de donar compliment a la llei i a les múltiples mocions ja 
aprovades en aquest sentit. 

Però tot i això, el problema persisteix. 

Però tot i això, la necessitat hi és. 

Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Demanar un cop més al govern que compleixi la llei i adeqüi el portal 

de transparència amb la informació necessària per tal de complir la finalitat de 

la llei, és a dir, posar en coneixement de la ciutadania la gestió del govern i les 

dades d’aquesta gestió; alhora que la informació necessària per que la 

ciutadania pugui entendre i elaborar el seu propi criteri amb aquesta informació. 

Segon. Demanar al govern que doni compliment al acord de Junta de Veïns i 

Veïnes en el que es va esgrimir dificultats tècniques per retransmetre els plens 
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en directe però es va acordar penjar-los a la web alhora que aquestes mateixes 

gravacions esdevenien ACTA de la sessió. 

Bellaterra, 12 de juliol de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana 

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

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

12.- Moció que presenta el grup polític de Gent per Bellaterra pe un 

control regular i extern de les finances de l’EMD. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La gestió de la Res Publica, la cosa pública, és la responsabilitat de les 
administracions.  

En el sistema representatiu que com a societat ens hem dotat durant molts 
anys, fins i tot segles, de lluita; els i les ciutadanes atorguem la confiança a uns 
i unes representants per que aquestes gestionin el dia a dia de tot allò que ens 
afecta a tots amb principis de justícia social, repartiment de riquesa, serveis 
bàsics garantits, etc. 

Al llarg dels anys, però, en nombroses ocasions els i les ciutadanes hem vist 
com la gestió del diner públic ha estat poc efectiva i, malauradament, a 
vegades fraudulenta. 

Amb el temps, com a societat, ens hem anat dotant de mecanismes per a 
establir un control sobre la gestió dels recursos públics, fent extensiva a una 
societat cada vegada més formada i competent, la responsabilitat del control de 
les institucions que inicialment requeia només en la “oposició”. 

En aquest sentit, per exemple, a casa nostra ens hem dotat de la llei de 
transparència (LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern). Que de ben segur representa un repte 
per a tota institució però alhora suposa un canvi qualitatiu i quantitatiu en 
l’accés a la informació dels i les ciutadanes. Canvi que de ben segur suposa 
una major exigència de rigor per part dels que tenen o entomen la lloable tasca 
de la gestió de la Res Publica. 

En aquesta línia, i no sempre en un format tan excels com seria desitjable, una 
eina que s’ha mostrat útil ha estat la auditoria externa de comptes públics. 

La nostra EMD ja comença a tenir un rodatge en la gestió del que el poeta 
definí com “l'espai d'història concreta que ens pertoca, i un minúscul territori per 
viure-la.”  
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De cara a una millor gestió tant present com futura, creiem que fora positiu 
poder garantir cada dia una millora de les accions que com a govern i com a 
institució fem pel bé dels i les nostres veïnes. 

Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar a la Junta de Veïns i Veïnes a aprovar la realització d’una 

auditoria externa de comptes en períodes regulars de màxim 4 anys i fer públic 

el resultat d’aquesta auditoria al portal de transparència de la EMD. 

Votació: S’aprova la moció per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

13.- Moció que present el grup polític d’Esquerra Republicana de 

Catalunya per accions concretes de mobilitat en l’àmbit de l’EMD. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 16 de juliol de 2015, en el primer ple ordinari de l’actual mandat, CIU 
Bellaterra i ERC Bellaterra van presentar una moció instant al govern a estudiar 
la creació de carrils bici en els carrers de Bellaterra i relacionar-los, sempre que 
fos possible, amb la Via Verda. Entre els acords, hi havia la petició de realitzar 
el pla de mobilitat de Bellaterra en un termini breu. El senyor Rojo, vocal de CIU 
en aquell moment, va defensar la moció. La resposta de la presidència, segons 
reflecteix l’acta, va ser: 

“Quan es redacti , el més aviat possible, el Pla de Mobilitat de Bellaterra que 

s’inclogui un estudi sobre la conveniència de crear carrils específics i 

senyalitzats per a bicicletes en els carrers de Bellaterra que sigui possible i 

relacionar-ho amb el Camí Verd.” 

La mobilitat a Bellaterra ha estat, és i serà un problema. La topografia, la 
configuració urbanística del nucli, la seva evolució històrica i el seu creixement 
descompensat fa que el repte que tant tècnics com polítics sigui complex. 

Un pla de mobilitat és una qüestió complexa i que no es pot fer en 4 dies, i de 
ben segur que el futur pla de mobilitat de Bellaterra serà impecable atès el 
temps dedicat per aquesta administració a pensar-lo i preparar-lo. 

Esperant amb il·lusió l’arribada d’aquest pla de mobilitat, que de ben segur que 
estarà apunt abans de maig de 2019; ERC Bellaterra eleva a la Junta de Veïns 
i Veïnes un seguit de propostes amb la esperança que siguin considerades pels 
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i les tècniques que redactaran el futur pla de mobilitat de Bellaterra i proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 

l’ajuntament com la diputació com de la UAB; a treballar conjuntament per a 

cooperar en l’àmbit de les competències pròpies i enfocar els esforços a 

solucionar les problemàtiques concretes més enllà del debat competencial.  

Segon. Instar al govern ela EMD a que estudiï la conveniència de limitar el 
trànsit rodat de vehicles de més de 3500 kg pel carrer de Can Miró i de 
Sardanista Serra, i per que de ser considerar-ho convenient, actuï en 
complicitat amb la UAB per a portar-ho a terme. 

Tercer. Instar al govern de la EMD a que estudiï la possibilitat de establir 
mecanismes de pas alternatiu al carrer Pin i Soler, fent que hi hagin places 
d’aparcament alternes a banda i banda del carrer amb elements físics per tal de 
reduir la velocitat dels cotxes que hi circulen. 

Quart. Instar al govern de la EMD, de l’Ajuntament i a la Diputació a que 
treballin conjuntament per presentar una proposta de pacificació de la BV1414. 

Cinquè. Instar al govern de la EMD a que estudiï la viabilitat de la creació de 
voreres, amb espai per permetre l’aparcament de cotxes, en el tram de la corba 
de la font de la Bonaigua. 

Sisè. Instar al govern de la EMD a que elabori un pla a llarg termini (4-8 anys) i 
calendaritzat  sobre les actuacions de manteniment que cal dur a terme tant en 
la calçada com en les voreres de Bellaterra. 

Setè. Posar aquesta moció i els seus acords en coneixement de la l’Ajuntament 
de Cerdanyola, la Diputació de Barcelona i la UAB. 

Votació: No s’aprova la  moció per cinc vots en contra de Gent per Bellaterra, 
dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

14.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de 

Catalunya per la millora de l’aparcament a la zona de l’estació de 

Bellaterra 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Plaça del Pi, on es troba l’estació de F.F.C.C. de Bellaterra és potser el nucli 
d’activitat constant més gran que tenim en el nostre terme. Allà convergeixen 
l’activitat i el moviment propi de la mateixa estació amb la presència de 
comerços, restaurants i del Club Bellaterra. 
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Amb la remodelació de la plaça es presentà un disseny de l’espai que amb el 
temps s’ha vist insuficient per cobrir les necessitats d’aparcament que el nucli 
genera. 

El govern de la EMD va impulsar una zona d’aparcament restringit que va ser 
tombada per resolució judicial. 

En aquell espai hi convergeixen diferents usos i necessitats que no sempre són 
compatibles entre ells i amb l’espai dels que es disposa. Des de aparcaments 
de llarga durada que utilitzen el tren per a desplaçar-se a Barcelona a treballar, 
a usuaris de la farmàcia que es desplacen per la compra “rapida” d’un 
medicament; passant per aquells que es desplacen per unes hores a 
poblacions veïnes amb tren,  a usuaris del Club de períodes de vora dues 
hores, a gent que compra al Condis o a les botigues de la plaça. 

Diverses situacions que requereixen de diferents actuacions que mai seran ni 
fàcils ni del grat de tothom, ja que l’espai és el que és. 

I precisament aquest espai tant limitat és el que genera també que sigui 
habitual que molts veïns i veïnes acabin cometent infraccions d’aparcament. 
Infraccions que quan són sancionades acaben amb el doble malestar de la 
sanció i de la infracció per manca de més opcions d’aparcament. 

A tot això s’hi suma la dificultat competencial que plana sobre Bellaterra al 
mancar un conveni en condicions; cosa que limita més les accions que es 
poden dur a terme de manera unilateral per part de qui és més i millor 
coneixedor de la problemàtica, la EMD 

El problema persisteix. La necessitat hi és. Per tot això, el grup d’Esquerra 
Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 

l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; a treballar 

conjuntament per a trobar una proposta de reformulació de l’aparcament a la 

plaça del Pi.  

Segon. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 

l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; a estudiar la viabilitat 

d’establir una zona blava per facilitar la rotació de vehicles de cara als diversos 

comerços que hi ha a la plaça. 

Tercer. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 
l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; a estudiar la viabilitat 
d’establir una zona de temps mig d’aparcament (zona taronja o vermella ha 
estat denominada en altres municipis; fins a dues hores gratuïtes acostumen a 
fer en altres municipis), amb senyalització del temps de pàrquing per part dels 
mateixos veïns i veïnes.  
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Quart. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 
l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; a facilitar que aquells 
vehicles de baixes o nul·les emissions de gasos tinguin un accés gratuït i 
il·limitat a les dues zones d’aparcament esmentades en els punts dos i tres. 

Cinquè. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 
l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; a designar una zona 
de pàrquing reservada i de fàcil accés, per als i les usuàries de la farmàcia; 
afavorint l’ús d’aquest per les persones, majoritàriament d’edat avançada, que 
han de requerir els serveis de la farmàcia de manera habitual. 

Sisè. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de l’ajuntament, 
més enllà de la discrepància competencial; a crear un dispositiu de vigilància 
amb capacitat sancionadora de les zones d’aparcament esmentades als punts 
dos i tres, assumint cert dèficit econòmic durant un temps si fos necessari 

Setè. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de l’ajuntament, 
més enllà de la discrepància competencial; a fer extensiva la capacitat 
sancionadora d’aquest dispositiu a zones de càrrega i descàrrega o a 
aparcaments a sobre la vorera, tal i com s’ha fet a altres municipis de la 
província de Barcelona. 

Vuitè. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 
l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; a explorar que la 
recaptació de les sancions que es puguin produir sigui destinada, en primer 
terme, al manteniment del dispositiu de vigilància i en segon terme a actuacions 
que pacifiquin la circulació i millorin la convivència de veïns i veïnes i vehicles 
als límits administratius de la EMD de Bellaterra. 

Novè. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 
l’ajuntament com de la diputació, més enllà de la discrepància competencial; a 
explorar fórmules per urbanitzar els vorals de la BV1414 facilitant l’aparcament 
de llarga durada i l’accés a l’estació. 

Desè. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 
l’ajuntament, més enllà de la discrepància competencial; per que liderin 
conjuntament una proposta que explori, conjuntament amb la diputació de 
Barcelona, la UAB, FFCC o la Generalitat de Catalunya, la possibilitat de crear 
un pàrquing de llarga durada dissuassori a la part posterior de la Estació de 
ferrocarrils tot cercant una solució que satisfaci els interessos de totes les parts 
implicades. 

La moció queda sobre la taula. 

 

15.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de 

Catalunya per la pro activitat en les càmeres de vigilància de Bellaterra 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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El govern de la EMD de Bellaterra va instal·lar un seguit de càmeres de “transit” 
en el territori de la mateixa EMD. 

A dia d’avui no hem pogut esbrinar quantes de les càmeres de “transit” van 
arribar a funcionar. 

El cost total de les càmeres restà quelcom incert, però per les informacions que 
hem pogut obtenir es podria fixar entre els 110 i els 120 mil euros, entre 
instal·lació, manteniment, restitució de parts danyades o sostretes i la 
descàrrega de les dades quan els cossos de seguretat ho han requerit. 

El “tema de les càmeres” porta cua des del seu inici fins a la seva situació 
actual. 

No entrarem a discutir sobre la seva adequació al concepte “transit” o 
“estadístic”, ja que en aquest mateix ple a més d’un vocal (i a algun president) 
se li ha escapat en múltiples ocasions parlar de les càmeres de seguretat, i fins 
i tot algun altre vocal ha hagut de “cridar a l’ordre”. 

Fins a on tenim coneixement, la tramitació de les càmeres i la seva disposició i 
actual situació fan que si bé estan pensades com a “transit”, tinguin poca utilitat 
real com a elements de seguretat, en el millor dels casos com a element 
dissuasiu o com ajuda a la investigació policial posterior. A dia d’avui, no hem 
estat coneixedors de cap implicació de les càmeres en cap recompte de cotxes 
ni en cap estadística ni en cap element de la elaboració del pla participatiu de 
mobilitat que esperem veure abans que acabi el mandat i en el que esperem 
poder participar. 

Actualment, les càmeres, haurien de ser apagades per ordre judicial cautelar a 
la espera de la decisió sobre la denúncia interposada per l’ajuntament. En 
aquest sentit, coincidim amb l’ajuntament que es tracta d’un intent barroer de 
fer passar gat per llebre. 

Alhora, reconeixem a GxB la virtut de la política internacional Anglesa. Els fets 
consumats. El govern de l’Ajuntament de Cerdanyola ha dit e nombroses 
ocasions que està disposat a gestionar el tema de les càmeres. 

I aquí comença una situació ridícula que ens hauria de fer caure la cara de 
vergonya a tots els que participem d’alguna manera en això de la gestió d’allò 
públic. 

Uns que declaren haver rebut l’informe en ple però despès que no el tenen; que 
després el tornen a rebre però hi troben a faltar coses sense ser capaços 
d’especificar el què. Que tot i tenir les competències de seguretat, i els recursos 
propis, es comprometen a iniciar el expedient de les càmeres de seguretat si la 
EMD fa la petició formal des del principi. 

Els altres que no la fan, per que creuen/asseguren que ja han presentat els 
papers necessaris i que l’ajuntament pot actuar d’ofici. 
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El resultat: 120.000 euros de càmeres de “transit”, apagades quan els tècnics i 
els experts asseguren que una bona gestió de les càmeres podria no només 
actuar com a element probatori i d’investigació o de dissuasiu, sinó que podrien 
esdevenir elements de prevenció i d’intervenció immediata. 

La major paradoxa? Que el govern de la EMD i el govern de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès podrien estar donant compliment a les mesures 
cautelars, aprofitant una inversió ja feta i treballant conjuntament per trobar una 
solució que milloraria la situació actual i que fins i tot, la resolució final de la 
justícia podria esdevenir absolutament irrellevant. 

El tema de la gestió pública ha de ser garantista i lent per que pugui assegurar 
una bona gestió dels diners públics. Per que treballem amb diners que no són 
nostres. 

El tema de la seguretat no ha de ser un element de confrontació ni batalla ni 
tripijoc partidista. Ha de ser gestionada per professionals públics en base a 
directrius polítiques. 

Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar al govern de l’ajuntament de Cerdanyola a que ordeni d’ofici 

l’elaboració d’una proposta de videovigilància per la zona de la EMD i que la 

presenti al cos de Mossos d’esquadra i a la EMD. 

Segon. Instar al govern de la EMD a elaborar una petició específica per la 

instal·lació de càmeres de seguretat als accessos de Bellaterra, amb una 

memòria de les necessitats específiques i aprofitant tota la feina prèvia i que la 

presenti als Mossos d’Esquadra i a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Tercer. Instar als dos governs, EMD i Ajuntament a treballar de manera 

conjunta més enllà de les discrepàncies competencials per desbloquejar aquest 

tema. 

Votació: S’aprova per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots a favor 

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

16.- Precs i preguntes. 

 

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

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

CERTIFICO. 
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EL PRESIDENT,                                                      Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 

 


