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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 2 DE JULIOL DE 2014 

A Bellaterra, sent les dinou hores del dia dos de juliol de 2014, es reuneixen en la Sala de Plens els 

membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària 

ordinària per tractar els assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

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

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA               (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

Excusen la seva absència la Sra. Montserrat Muñoz (GpB), el Sr. Miquel Àngel Vàzquez (GpB) i el Sr. 

Ramon Sans (GpB). 

El President pren la paraula i exposa que el punt número 4 de l’ordre del dia passarà a debatre i votació 

abans de les mocions. 

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

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

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 9 d’abril de 2014. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 

d’abril de 2014. 

2.- Aprovació definitiva de la memòria valorada de l’obra “Millora de la pista forestal entre 

Bellaterra i Sant Cugat del Vallès”, obra inclosa al PUOSC 2014. 

Vista la memòria valorada de l’obra “Millora de la pista forestal entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès”, 

redactada pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni Palomo Molina  i per un import d’euros quaranta-vuit 

mil set-cents setanta-ú amb vint-i-cinc  IVA inclòs (48.771,25.-) 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, 

la seva aprovació inicial, la submissió a informació a informació pública per un període mínim de trenta 

dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de 

les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 

i 37.6 del ROAS:  

LEGISLACIÓ VIGENT: 
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Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, en concordança amb l’article 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Havent transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, el 

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

PRIMER.- Aprovar definitivament la memòria valorada de l’obra “Millora de la pista forestal entre 

Bellaterra i Sant Cugat del Vallès”, redactada pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni Palomo Molina  i 

per un import d’euros quaranta-vuit mil set-cents setanta-ú amb vint-i-cinc  IVA inclòs (48.771,25.-) 

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província. 

Votació: S’aprova la proposta per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i 2 vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

3- Aprovació definitiva de la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres en 

les vies publiques de Bellaterra. 

La Junta de Veïns en sessió ordinària celebrada en data 9 d’abril de 2014, va adoptar per unanimitat dels 

membres assistents, el següent acord 

PRIMER: Aprovar inicialment la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres per el 

control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies publiques de Bellaterra determinades 

en el plànol adjunt. 

SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província durant el termini de 15 dies hàbils i 
exposar-ho al tauler d’anuncis de l’EMD de Bellaterra per tal que es puguin formular al·legacions. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, a l’Ajuntament de Cerdanyola, al Cap dels Mossos d’Esquadra de Cerdanyola i al Cap de la 
Policia Local de Cerdanyola. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a totes les llars de Bellaterra. 
 
Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al·legació. 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres per el 
control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques de Bellaterra. 
 
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, al Cap dels Mossos 
d’Esquadra de Cerdanyola del Vallès i al Cap de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès. 
 
El Sr. President dona la paraula al vocal Sr. Silvestre Iranzo. 

Sr. Iranzo: S’ha fet l’exposició pública de l’aprovació inicial i no ha hagut cap al·legació. 
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Votació.- S’aprova la proposta per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (C i U). 

 

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 12/2014, de 12 de març. 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 12/2014, de 12 de març. 

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

“Decreto de Presidencia núm. 12/2014 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE: recurso ordinario  140/2014  Sección: AQ 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

SALA DE LO CONTENCIOSO AMDINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA 

Parte actora: ENTIDAD MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE BELLATERRA 

 

ANTECEDENTES: 

 
Visto que por parte de la Alcaldía de Cerdanyola del Vallés, el Presidente de la Entidad Municipal 

Descentralizada de Bellaterra no fue convocado a la Comisión Informativa ni a la Junta de Portavoces ni a 

la sesión extraordinaria del día 23 de noviembre de 2013 de aprobación inicial del presupuesto general de 

la Corporación ejercicio 2014, ni por los canales habituales ni por otro canal alternativo y, por tanto, no 

tuvo información ni pudo examinar la documentación objeto de debate y votación (Artículos 80 i 84 del 

ROF), provocando una situación de indefensión a estos puntos del Presupuesto que afectan a la Entidad 

Municipal Descentralizada de Bellaterra, al no poder desarrollar el derecho de voz reconocido en la 

legislación local a los Presidentes de las Entidades Municipales Descentralizadas. 

Visto que como miembro con derecho a voz en el Pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, al 

Presidente de l’EMD Bellaterra le corresponde recibir, con una antelación mínima de dos días hábiles la 

convocatoria del Pleno para poder desarrollar sus derechos y funciones inherentes a su condición. (Art. 

24 de la LRJAP i PAC). 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICIOS: 

Visto artículo 68, el artículo 21.1.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Régimen 

Local, y el articulo 53.1.k) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, que aprueba el texto refundido 

de la Ley Municipal i de Régimen Local de Catalunya, que faculten a esta Presidencia para el ejercicio de 

acciones judiciales y administrativas en materia de competencia de la Junta de Vecinos, por razones de 

urgencia. 

Vistas las atribuciones que me confiere la legislación vigente. 
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RESUELVO: 

 

Primer.- Interponer recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 

sito en Plaça Francesc Layret s/n 08290 Cerdanyola del Vallés y específicamente contra la aprobación 

definitiva per el Pleno de fecha 21 de diciembre de 2013 del presupuesto municipal general del 

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés para el ejercicio económico 2014 y concretamente contra el 

acuerdo cuarto de aprobación de determinadas modificaciones no sustanciales que se indican en el 

presupuesto aprobado inicialmente, contra el acuerdo quinto que aprueba definitivamente el presupuesto 

general del Ayuntamiento para el ejercicio 2014 integrado por el presupuesto municipal, las previsiones 

de ingresos y gastos de la empresa municipal Cerdanyola Promocions Municipals S.L.LU. y el 

presupuesto consolidado que se detalla por capítulos; contra el acuerdo sexto de aprobación definitiva 

de las Bases de ejecución del presupuesto general para el ejercicio 2014 que se adjuntan como anexo y 

que forman parte integrante de este acuerdo con la modificación del artículo 3 de créditos iniciales del 

presupuesto general 2014; contra el acuerdo séptimo la plantilla comprensiva de todas las plazas 

reservadas a funcionarios y el resto del personal para el año 2014, la relación de puestos de trabajo para 

2014, el catálogo retributivo y las medidas a la reducción del gasto de personal que se detallan en el 

respectivo expediente administrativo y que forman parte integrante de este acuerdo con las 

modificaciones que se indican en el anexo, así como contra el acuerdo primero –previo- de 

desestimación de las alegaciones presentadas por la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra al 

presupuesto general del ejercicio 2014 aprobado inicialmente en fecha 23 de noviembre de 2013 por el 

Pleno, acuerdos que fueron publicados por edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 

fecha 2 de enero de 2014 y también notificados en fecha 23 de enero de 2014 a la EMD de Bellaterra 

mediante Resolución del Secretario General de fecha 16 de enero de 2014 que comunicó “la resolución 

d’al.legacions i aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés per a 

l’exercici 2014, de les Bases d’execució del pressupost, de la plantilla de personal i de la modificació de 

llocs de treball” y, previos los trámites preceptivos, reclame el expediente administrativo correspondiente 

a fin que me sea puesto de manifiesto para formalizar la demanda, en solicitud, de que, previa estimación 

del recurso, se revoque y declare LA NULIDAD DE DICHOS ACUERDOS, dejándolos sin efectos 

jurídicos. 

Segundo.- Nombrar abogado al Sr. Miguel Borrego Gonzalez y Procurador al Sr. José Manuel Puig Abós, 

para que ostenten indistintamente la defensa y representación de la Entidad Municipal Descentralizada de 

Bellaterra en el presente recurso, en todas sus fases, incluida la impugnación de la Sentencia que recaiga 

en el citado recurso de conformidad con el artículo 551.3 LOPJ. 

Tercero.- Tramitar el presente acuerdo Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala de lo 

contencioso administrativo, sección quinta.. 

Cuarto.- Dar cuenta a la Junta de Vecino de la presente Resolución en la primera sesión que se celebra 

a efectos de su ratificación. 

Así lo manda y firma el Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra, 12 de marzo de 

2014. Dono fe. 

 

EL PRESIDENT,                                                                           Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                               LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA” 
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SEGON.- Notificar aquest acord al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA. SALA 

DE LO CONTENCIOS AMDINISTRATIU. SECCIÓ CINQUENA. 
 

Votació: S’aprova la proposta per  4 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i 2 vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

5.-Donar compte del Decret 24/2014, de 28 de maig de liquidació del pressupost exercici 2013. 

 

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

Únic.- Donar compte del Decret 24/2014, de 28 de maig d’aprovació de la liquidació del Pressupost 

exercici 2013. 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 24/2014, de 28 de maig 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat 
següent: 
 
EMD de Bellaterra 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:            552.758,00 
  Modificacions de despeses:                  161.502,92 
  Pressupost definitiu de despeses:         814.260,92 
  Obligacions reconegudes:                     747.764,39 
  Pagaments realitzats:                            687.790,53 
  Obligacions pendents de pag.:                59.973,86 
 
b.  Exercicis tancats 
 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 17.716,67 
Baixes: 0,00 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’ex. 17.716,67    

______________________________________________________________                                                                                         
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:  17.716,67                                                      
  
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
 
 Pressupost inicial d’ingressos:               552.758,00  
 Modificacions d’ingressos:                     161.502,92 



 

6 
 

 Pressupost definitiu d’ingressos:            814.260,92 
 Drets reconeguts:                                   790.788,36 
 Drets anul·lats:                                              360,00                                     
 Recaptació neta:                                    796.657,36 
 Drets pendents de cobrament:                          0,00 
 
 
 
b. Exercicis tancats 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 16.052,61 
Baixes: 0,00 
Recaptació: 0,00 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 16.052,61 
_______________________________________________________________ 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 16.052,61 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets..................................................................    796.657,36 
– Obligacions reconegudes netes...................................................    747.764,39 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                      48.892,97 
–  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            48.892,97  
 
 
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 .... 29.659,90  
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................     16.052,61 
D’altres operacions no pressupostàries...................................    13.607,29 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............             0,00 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................             0,00 
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......56.047,25  
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................     59.973,86 
D’altres operacions no pressupostàries..................................     18.496,69        
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............    22.423,30 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC....207.164,88 
______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ....................................180.777,53 
 
 
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, 
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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. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,  en 0,00 €. 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% 

 
 
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents: 
 
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: 
 

 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 
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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 2013, 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 presents es donen per assabentats. 
 
 

6.- Proposta de l’aprovació inicial de la modificació crèdit 1/2014 

 

Atès que existeix operacions pendents d´aplicar al pressupost de l´exercici anterior, segons queda 

justificat a la Memòria que forma part de la liquidació 2013, i donat que hi ha romanent de tresoreria per a 

despesa general  de l’exercici 2013  i per un import de 180.777,53€ 

Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció de data 25 de juny de 2014. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD 

Bellaterra, el següent acord. 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014, amb la modalitat de 

crèdit extraordinari, finançat  mitjançant  romanent  de tresoreria general 2013. 

 

DESPESES 
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PARTIDA DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

334.22699 Festes i actes populars. Cultura 5.417,82 

920.13000 Retribucions 1.291,46 

169.21201 Manteniment espai públic 17.463,02 

171.22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00 

 

 Total 28.172,30 

 

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al tauler d’anuncis de l’EMD durant el 

termini de quinze dies. Dins d’aquest termini els interessats poden examinar l’expedient i presentar 

reclamacions al Ple. 

La Secretària-Interventora exposa que són factures de l’exercici 2013. Però al no haver-hi crèdit suficient 

al pressupost, són incorporades al pressupost exercici 2014. 

Votació.- S’aprova la proposta per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (C i U). 

 

8.- Proposta de l’aprovació inicial de la modificació crèdit 2/2014 

Atès que existeix despesa compromesa de l´exercici anterior, segons queda justificat a la Memòria que 

forma part de la liquidació 2013, i donat que hi ha romanent de tresoreria per a despesa general  de 

l’exercici 2013  i per un import de 180.777,53€ 

Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció de data 25 de juny de 2014. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD 

Bellaterra, el següent acord. 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014, amb la modalitat de 

crèdit extraordinari, finançat  mitjançant  romanent  de tresoreria general 2013. 

AL TA PARTIDA PRESSUPOST DE DESPESES 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

6 Millores voreres 0 48.905,06.- € 

  

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al tauler d’anuncis de l’EMD durant el 

termini de quinze dies. Dins d’aquest termini els interessats poden examinar l’expedient i presentar 

reclamacions al Ple. 

La Secretària-Interventora exposa: Es tracta de la factura presentada per l’adjudicatari de l’obra 

MUSTAPHA MAYMOUN a l’exercici 2014, per la realització de la actuació Millores de les voreres de 

Bellaterra, subvencionada per la Diputació de Barcelona. Es fa el pagament de la factura a l’exercici 2014.   
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Votació.- S’aprova la proposta per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (C i U). 

 

9.- Nomenament  al Sr. ANTONI PALOMO MOLINA tècnic inspector d’obres i activitats de 

Bellaterra. 

Atès la competència inspectora en matèria urbanística i d’activitats segons delegació d’atorgament i 

termes establerts en les pròpies Bases que regulen la prestació de serveis, funcionament i finançament 

de l’EMD Bellaterra, aprovades en sessió del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de 21 de juliol 

de 2005, i sancionades pel Decret 169/2009, de 3 de novembre, del President de la Generalitat, en la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i altra 

normativa sectorial corresponent de general aplicació. 

Atès l’acord de la Junta de Veïns en sessió extraordinària de data 11 de febrer de 2013 d’exercir la 

facultat inspectora en matèria urbanística i d’activitats en els termes legalment i reglamentàriament 

establerts per a cada matèria i per delegació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, tenint en compte, 

en tot cas, que la facultat sancionadora correspon al referit Ajuntament. 

Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns l’adopció del present acord; 

PRIMER.- Nomenar al Sr. Antoni Palomo Molina, arquitecte urbanista, tècnic inspector en matèria 

urbanística i d’activitats de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, d’acord amb la proposta 

presentada. 

SEGON.- Notificar aquest acord al Sr.Antoni Palomo Molina. 

Sr. Andreu: Actualment hi ha nomenat el Sr. Fenoy. En aquest Ple es proposa el nomenament del Sr. 

Molina ja que té més disposició i atès la seva experiència com a tècnic de l’Ajuntament de Masquefa. 

Sr. Folch: No dubtem de la experiència del Sr. Molina, però creiem que no hi ha tanta edificació nova a 

Bellaterra per a inspeccionar. 

Sr. Andreu: La facultat inspectora és competència de l’EMD. Actualment es comuniquen de l’Ajuntament 

al voltant de 20 llicències, de les quals 2 o 3 són d’obra nova. 

A part, el Pla d’evacuació d’incendis forestals obliga als propietaris tenir els seus terrenys nets i ballats. 

S’han de realitzar aquestes inspeccions. 

Sr. Folch pregunta si El Sr. Molina cobrarà segons inspecció realitzada. 

Sr. Andreu: No s’ha pactat un sou fixe. Quan realitzi l’actuació cobrarà per informe emès. Els imports que 

presenta són raonables.  

Votació.- S’aprova la proposta per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos  abstencions de 

Convergència i Unió (C i U). 
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4.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per la gestió i explotació 

del bar del Centre Cívic Turó de San Pau de Bellaterra. 

Atès, que el contracte de gestió i explotació del bar de Centre Cívic del Turó de Sant Pau, adscrit 

al patrimoni de l’EMD Bellaterra per acord del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola en sessió de 

data 26 de juliol de 2012, ha finalitzat en data 27 de maig de 2014; 

Atès l’estat de tramitació de l’expedient administratiu per a la explotació del bar del Centre Cívic 

Turó de Sant Pau, per mitjà de contracte administratiu especial. 

Quant a la forma i procediment d’adjudicació del contracte, s’utilitzarà el procediment obert, 

d’acord amb l’establert al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Atès l’informe de Secretaria. 

Atès l’informe d’Intervenció. 

Ateses les competències conferides per la legislació vigent en la Disposició Addicional Segona 

del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, és atribució de la Junta de Veïns el present contracte. 

 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns, 

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la licitació del contracte administratiu especial per a 

l’explotació del bar del Centre Cívic del Turó de Sant Pau, a tramitar mitjançant procediment 

obert, aprovant el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir-ho. 

 

SEGON.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert.  

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’EMD 

Bellaterra i a la pàgina web de l’EMD de Bellaterra (www.emdbellaterra.cat), a l’efecte d’obrir el 

termini de presentació de sol·licituds de participació. 

Sr. Andreu: Es presenta la proposta de aprovar el plec de clàusules administratives d’adjudicació de la 

gestió i explotació del bar del Centre Cívic de Turó de Sant Pau. Aquest plec està consensuat  prèviament 

amb l’Associació de Veïns del Turó de Sant Pau.  

Sr. Folch: Em sembla bé, ja que es dona un servei al Centre Cívic. Al plec de clàusules administratives 

es determina en els criteris de valoració la utilització de productes de proximitat, però, pregunto com es 

valorarà aquest criteri? És impossible valorar-ho.  
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Sr. Andreu: No hi ha cap compromís amb l’Associació de Veïns del Turó. No crec que rebi malament 

aquesta modificació del plec. 

Votació.- S’aprova la proposta per 4 vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (C i U). 

 

10.- Moció que presenta la plataforma Somescola contra l’aplicació de la Llei Wert . 

 
La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també com la Llei Wert, és 
la culminació de tot un procés polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra 
l'Estatut, té com a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les 
nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui 
discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat 
català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una altra 
llengua estrangera. 
 
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per majoria en el 
Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives que corresponen a la 
Generalitat, es basa en una concepció centralista i autoritària de l'estat i no resol  els problemes que avui 
té l'educació,  
 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a l'àmbit educatiu del país, ha 
treballat i treballa intensament per defensar el nostre model d'escola i l'aplicació de la metodologia 
d'immersió quan la situació ho aconselli. Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està 
arribant al límit. L'assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels 
diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva activitat docent. Per tot 
això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una resposta col·lectiva, contundent, 
democràtica i participativa en defensa del nostre model d'escola, que és garantia per al nostre futur 
nacional. 
 
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres institucions educatives, el 
President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 
següent acord; 
 
 

1. Rebutjar l'aplicació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) i 
donar suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular de l'escola catalana. 

 

2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14 de 
juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model 
educatiu. 

3. Traslladar aquest acord a Somescola.cat 
 

Votació: S’aprova la proposta per  4 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i 2 vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 
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11.- Moció de suport a la convocatòria i celebració de la consulta del dia 9 de novembre 2014 

En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les eleccions del 25 de novembre 

del mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de 

Sobirania i del Dret de Decidir del poble de Catalunya. 

Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a Decidir, per tal que el Poble de Catalunya –que 

per raons històriques i de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà- pugui 

decidir el seu futur polític col·lectiu. 

Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 12 de desembre de 2013 

els partits que representen una àmplia majoria parlamentària van acordar la data i la pregunta de la 

CONSULTA. 

Ara resta que el President de la Generalitat faci la CONVOCATÒRIA de la CONSULTA. 

Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret bàsic i essencial en 

democràcia: el dret de VOT. 

Per això, des de l’EMD Bellaterra donem, formalment nostre suport a la convocatòria i celebració de la 

CONSULTA amb aquest  

COMPROMÍS 

El Sr. Ramon Andreu Atik, President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, amb seu a la 

Plaça Maragall, 4 de Bellaterra eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

1.- Assumir i manifestar el nostre COMPROMÍS i disposició de cooperar amb les nostres institucions per a 

fer possible l’organització de la Consulta del dia 9 de novembre d’enguany i donar suport al President de 

la Generalitat quan faci la CONVOCATÒRIA d’aquesta CONSULTA. 

2.- Fer arribar aquest COMPROMÍS a l’Assemblea Nacional Catalana abans d’aquest 11 de setembre 

perquè, de forma conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar a 

la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient. 

Sr. Andreu: És una moció de l’Assemblea Nacional de Catalunya que la va fer arribar a totes les EMD’S 

de Catalunya per a la seva aprovació. 

Sr. Folch: És complementària a la Declaració Institucional aprovada pel Ple de 9 de gener de 2014. 

Sr. Andreu: Hi ha llibertat de vot als vocals de Gent per Bellaterra. 

Votació: S’aprova la proposta per  4 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i 2 vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI 

CEDIT PEL CLUB BELLATERRA A L’EMD. 

Atès que el conveni urbanístic del 3 de març de 2004 signat pel Club Bellaterra i l’Ajuntament i com a 

conseqüència de la creació de l’EMD, aquesta és hereva dels drets i obligacions de l’Ajuntament de 
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Cerdanyola; la clàusula quarta fa referencia a la cessió d’aquest espai on diu “l’ús públic de l’espai será el 

que determinin conjuntament l’EMD (abans l’Ajuntament de Cerdanyola) i el Club Bellaterra”. 

Atès que l’ús de l’espai ha estat per decisió unilateral del govern de l’EMD. 

Atès que la clàusula tercera de l’esmentat conveni diu que “ambdues parts reconeixen l’interès existent a 

Bellaterra per la falta de serveis mínims tant comercials, administratius,…” 

Atès que la utilització de l’espai per part de l’EMD és de magatzem de material de construcció i està en 

males condicions higièniques. 

Atès que la ubicació d’aquest espai és al centre comercial i de serveis de Bellaterra. 

DEMANEM al Govern de l’EMD: 

PRIMER.- Que decideixi conjuntament amb el Club Bellaterra la utilització futura d’aquest espai tal com 

diu el conveni signat. 

SEGON.- Que la utilització d’aquest espai, situat al centre comercial i de serveis de Bellaterra, no sigui el 

de magatzem de material de construcció i que seu ús doni un servei de valor als ciutadans. 

Sr. Folch: Creiem que al conveni signat pel Club Bellaterra i l’Ajuntament (actualment l’EMD) hi ha una 

clàusula on diu que l’ús públic de l’espai serà el que determinin conjuntament l’EMD i el Club Bellaterra. Si 

aquest espai estigués fora de Bellaterra, no diríem res; però està situat al centre de Bellaterra, al costat 

del Club.  

Sr. Andreu: Podem compartir part de la filosofia de la Moció. Actualment no hi ha cap proposta de l’ús 

d’aquest espai. 

Sra. Gómez: És un tema institucional. 

Sr. Folch: L’ús d’aquest espai s’ha de decidir conjuntament amb el Club Bellaterra i aquest no ha 

participat mai. Pensem que es podria donar un ús públic que no sigui el de magatzem de material de la 

brigada. 

Sr. Andreu: No és cert que no s’hagi tingut en compte al Club Bellaterra. Quan l’Ajuntament de 

Cerdanyola va atorgar la llicència de primera ocupació al Club Bellaterra , l’EMD va citar al Club i vam 

estar parlant de l’adequació del local. A l’annex del conveni ja s’estableix que l’adequació anirà a càrrec 

de l’EMD. Ja sabien que tindríem un magatzem, i no ha hagut cap pronunciament del Club sobre l’ús. 

L’EMD va fer els passos per fer al local un centre de salut públic, però les perspectives ara són de poc 

èxit. Actualment no hi ha cap proposta de l’ús que es donarà. També vull senyalar que, assumir el cost de 

construir un magatzem nou i deixar el local buit és una despesa important per l’EMD i tampoc disposem 

d’altre lloc per posar el material de la brigada. 

Sra. Gomez: Voteu en contra si no esteu d’acord i agafem el compromís de quina utilitat podem donar li. 

Votació.- La moció no s’aprova per 4 vots de Gent per Bellaterra (G xB) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

13.- Precs i preguntes.  
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Sra. Gomez: Que es pot fer amb les cases desocupades a Bellaterra en les que actualment habiten 

“okupes”? 

Sr. Andreu: En primer lloc, ja hem avisat als mossos i hem avisat als propietaris dels immobles que deixin 

el seu telèfon al veí del costat. 

 

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

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

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                                    LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


