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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 14 DE GENER DE 2016 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 14 de gener 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) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència) 

JOAQUIM ROJO ARA (Convergència)                 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

Excusa la seva el vocal de Gent per Bellaterra, Miquel Vazquez Heras. 

Ramon Andreu: Bona nit a tothom. Ens reunim per la celebració del Ple ordinari de data 14 de 

gener de 2016. Dona la benvinguda a l’Alcalde de Cerdanyola del Vallès, Sr. Carles Escolà. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2015. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta de la sessió de data 3 de desembre de 2015. 

 

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 59/2015, DE 29 DE DESEMBRE. 

Sr. Andreu: Aquest punt, referent a,  

“disponer la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la 

referida inactividad municipal del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) frente a 

la reclamación de 17 de mayo de 2013 de la EMB Bellaterra en relación a la aportación 

económica del ejercicio de 2013 conforme a lo establecido en la Base IV de las reguladoras de 

la prestación de servicios y funcionamiento de la EMD Bellaterra de 21 de julio de 2005” 

 ho retirem de l’ordre del dia. Intentarem negociar amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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3.- RATIFICACIO DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 49/2015, DE 29 D’OCTUBRE 

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

Únic.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 49/2015, de 29 d’octubre. 

“Atendido que con fecha de Registro de Salida del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès de 5/8/2015 se 
comunica a esta Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra la Resolución de 31 de julio de 2015 del 
regidor delegado de finanzas y servicios económicos de dicho Ayuntamiento, por la que se dispone 
proceder a la compensación de créditos y deudas entre ambos entes locales en la cantidad concurrente 
de 48.954,36.- € 

Y considerando que no se ajusta a derecho dicha resolución, lo que conlleva el incumplimiento de lo 
establecido en la Base IV (fórmula de financiación) del Convenio o Bases reguladoras de la prestación de 
servicios y funcionamiento de la EMD Bellaterra de 21 de julio de 2015. 

Vengo a resolver: 

Primero.- Disponer la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo contra la 
referida Resolución del Regidor delegado de finanzas y servicios económicos del Ayuntamiento de 
Cerdanyola del Vallés de 31 de julio de 2015, por la que se dispone proceder a la compensación de 
créditos y deudas entre ambos entes locales en la cantidad concurrente de 48.954,36.- € 

Segundo.- Designar para la representación procesal de esta Entidad al procurador de los Tribunales de la 
ciudad de Barcelona Jordi Pich Martínez, y para la defensa al abogado José Antonio Jiménez Buendía, 
miembro 17.622 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. 

Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Junta de Vecinos de esta Entidad municipal en la próxima sesión que 
se celebre a los efectos de su ratificación. 

Bellaterra, a 29 de octubre de 2015. 
 

El Presidente,                                                                                 Doy fe, 

Ramon Andreu Atik                                                                        La Secretaria-Interventora” 

 

Sr. Andreu: Es tracta de interposar un recurs contenciós administratiu a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès, atès que en el  pagament del segon semestre 2015, ha compensat la quantitat de 48.954,36.-€ en 

concepte de la part proporcional de l’import del dret de superficie de la benzinera del carrer Jeroni Martí 

de Bellaterra, exercici 2010. 

Estimem la interposició del recurs contenciós administratiu, ja que a la Sentència núm. 225/2012, del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona (recurs ordinari 381/2011-4), el Tribunal ha fixat les 

quantitats a pagar per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a l’EMD Bellaterra i, atès que aquesta 

reclamació ha prescrit per l’anys que han transcorregut. 

Sr. Escolà: Referent a la reclamació de 17 de maig de 2013 de l’EMB Bellaterra en relació a la 

aportació econòmica de l’exercici de 2013 conforme al que estableix la Base IV de les 

reguladores de la prestació de serveis y funcionament de l’EMD Bellaterra de 21 de juliol de 

2005, hi ha voluntat del Govern, que si pertoca a l’EMD, pagarem. 
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Referent a la compensació del deute en concepte de la part proporcional de l’import del dret de 

superficie de la benzinera del carrer Jeroni Martí de Bellaterra, de l’exercici 2010, després de 

converses amb els Serveis Jurídics, ho mantenim, s’ha fet bé per part dels serveis tècncis de 

l’Ajuntament. Lamentem la interposició d’aquest contenciós administratiu, però no estem 

conformes. 

Sr. Macarulla: El grup de Convergència Democràtica de Catalunya agraeix les seves paraules, 

Sr. Alcalde. 

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

 

4.- MOCIÓ CONJUNTA DE GENT PER BELLATERRA, CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE 

CATALUNYAI ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER 

L’ACOSTAMENT I LA TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT POLÍTICA A LA CIUTADANIA. 

 

ATÈS QUE, 

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). 

Els diferents grups municipals representats a la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra són 

sensibles i mostren una voluntat i predisposició que va més enllà del que la mateixa llei obliga. 

Els diferents grups representats a la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra (Gent per Bellaterra, 

Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal) presenten aquesta moció i demanen que es debatin i passin a aprovació de la Junta 

de Veïns i Veïnes de Bellaterra  els següents: 

ACORDS, 

Incorporar de manera fixa un espai al Bellaterra Informa on es doni publicitat les dates i les hores 

dels plens ordinaris. 

Incorporar de manera fixa un espai a la web de l’EMD Bellaterra EMD BELLATERRA.CAT, on es 

dona una extensa publicitat de tots els plens de l’EMD. 

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

 

5.- PRECS I PREGUNTES 

Sr. Oltra: Formulo a la Presidència les següents preguntes: 
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.- Tema Consultori Mèdic. 

.- Tema cessió de la carretera BV 1414. 

.- Tema de la instal.lació de l’antena al campanar de l’Església. 

.- Tema del portal de la transparència. 

Sr. Andreu: Referent al tema del consultori mèdic, les obres ja han finalitzat i ja s’ha fet la recepció de les 

obres per part de l’EMD. Faltaria fer la construcció de la part privada del consultori. Des de l’EMD tenim 

concertada una reunió amb CATSALUT per la posada en marxa del servei. 

Les obres s’han realitzat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, dins del Programa 

complementari de Suport a l’Economia Local i,  una part és assumida per l’EMD (5.491.- €) 

Referent a la cessió de la carretera BV 1414, l’EMD vol tenir la gestió de la carretera. Hem de donar 

agilitat a l’actuació, ja que tenim pendent fer el pla de mobilitat de Bellaterra. 

Estem en converses amb la Diputació de Barcelona, aviat tindrem una resposta. 

Referent a l’antena que s’està instal.lant al campanar de l’Església per l’empresa VODAFONE, consultat 

al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament ens han confirmat que tenen tots els permisos. Hem 

demanat a la Diputació de Barcelona que facin un estudi de la mesura de la intensitat de les ones de 

l’antena per determinar si és o no perjudicial al veïnatge. 

Referent al portal de la transparència. Tenim el suport i assessorament de la Diputació de Barcelona. 

Tenim prevista una reunió amb els tècnics de la Diputació aviat, a la qual els grups polítics esteu 

convidats. 

Sr. Macarulla: Formulo a la Presidència les següents preguntes: 

.- Tema càmeres de trànsit. 

.- Tema obres de foment dins el Pressupost 2016 (carrers, voreres, neteja de parcel.les) 

.- Tema Pressupost 2016. El grup de Convergència va abstenir-se, no es va oposar a la seva aprovació, 

ja que no vam veure cap anomalia, però ens falta analitzar el Pressupost amb detall. Ens posarem en 

contacte amb la Secretària-Interventora per fer aquesta tasca. 

Sr. Andreu: Referent al tema de les càmeres de trànsit, s’ha rebut l’aprovació oficial del Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Les càmeres ja funcionen oficialment. En total hi ha instal.lades 

12 càmeres, solament queden 3 càmeres per rebre dades. 

Referent al tema de les obres de foment dins el Pressupost 2016 de l’EMD, anirem fent les reparacions 

de les voreres, dels carrers, a mesura que hi hagi les necessitats. 

La Diputació de Barcelona ha aprovat les Instruccions de presentació de sol·licituds per a les Meses pel 

mandat 2016-2019, per a què els governs locals presentin les seves propostes d’actuació. (Pla Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019). 
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-una hores del 

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

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 

 

 

 


