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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2016 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 27 de juliol de 2016, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària ordinària per tractar els 

assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

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

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC-Acord Municipal) 

 

Excusa la seva el vocal de Gent per Bellaterra, Ramon Sans Folch i el vocal de 

Convergència Democràtica de Catalunya, Sr. Joaquim Rojo Ara. 

 

La sessió a qué la present acta es refereix es celebra amb el carácter 

d’ordinària i en primera convocatoria. De quant en ella es va acordar dón fe la 

Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

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

convocatòria. 

El Sr.President pren la paraula i exposa que s’ha d’acordar per urgència la  

“Moció per la posada al dia de l’EMD en temes de transparència”  per tal que 

sigui inclòs com últim punt de l’ordre del dia. 

S’aprova la urgencia per cinc vots a favor del grup gent per Bellaterra (GpB), un 

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
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1.-Donar compte del Decret de Presidència 24/2014, de de 31 de març  de 

modificació de les àrees de Govern i de nomenament de vocals de l’EMD 

Bellaterra. 

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

Únic.- Donar compte del Decret de Presidència 24/2016, de 31 de març  de 

modificació de les àrees de Govern i de nomenament de vocals de l’EMD 

Bellaterra. 

 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.24/2016 
 
Atès el Decret del President de l’ EMD de Bellaterra, de 16 de juny de 2015, de 
creació de les àrees i subàrees de govern i de nomenament dels vocals 
encarregats de les mateixes; 
 
Ateses les facultats que m’atorga la legislació vigent; de nomenaments dels 
Vocals encarregats de les àrees de govern, segon l’article 124.4-e) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar les següents àrees de govern i nomenament dels següents 
Vocals encarregats de les mateixes: 
 
I.- Àrea de Presidència: 
President Senyor RAMON ANDREU ATIK:  
 
II.- Àrea de Cultura i Esports: 
Vocal Senyora JÚLIA VILAPLANA ALGUE 
 
III.- Àrea de Manteniment d’Espai Públic: 
Vocal Senyora HORTENSIA TORRECILLA SANTOS. 
 
IV.- Àrea de Mobilitat: 
Vocal Senyor MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS 
 
V.- Àrea de Medi Ambient: 
Vocal Sra. HELENA FIGUEROLA LLAMAS. 
 
Segon.- Donar compte a la Junta de Veïns de l’ EMD Bellaterra del present 
Decret per al seu coneixement i efectes i disposar la seva publicació i 
notificacions reglamentàries. 
 
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora 
de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a 
Bellaterra, a 31 de març de 2016. 
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EL PRESIDENT,                                         LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA” 
Ramon Andreu Atik   
 

Els vocals es donen per assabentats. 

 

2.- Ratificació del Decret de Presidència 36/2016, de 31 de maig, de 
nomenament dels representants de l’EMD de Bellaterra a la taula de 
treball a constituir al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Cataluna. 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 36/2016, de 31 de maig. 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.36/2016 
 
Atès que el Parlament de Catalunya en la seva Resolució 27/11 referent a la 
segregació de Bellaterra, insta al Govern de la Generalitat a “treballar amb la 
administració local per la creació d’una comissió de seguiment del conveni 
establert entre Bellaterra i Cerdanyola així com per la creació d’una taula de 
treball per la millora del mateix”. 
 
 
Atès la moció conjunta dels grups polítics Gent per Bellaterra, Convergència 

Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la creació de la Comissió 

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Cerdanyola i EMD Bellaterra per el 

seguiment i la millora del Conveni de l’EMD Bellaterra aprovada per unanimitat 

per la Junta de Veïns de data 14 d’abril de 2016. 

Atès les facultats que m’atorga la legislació vigent, 

HE RESOLT 
 
 
Primer.- Nomenar als senyors Jordi Macarulla Bombardó, portaveu del grup 
municipal Convergència Democràtica de Catalunya, al Sr. Joaquim Oltra 
Puigdomenech, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal i, al Sr. Ramon Andreu Atik, President de l’EMD, 
com a representants de l’EMD Bellaterra a la taula de treball a constituir al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon.- Ratificar aquest acord per la propera Junta de Veïns que es celebri. 
 
 



 

4 
 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora 
de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a 
Bellaterra, a 31 de maig 2016. 
 
 
EL PRESIDENT,                                         LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA”   
RAMON ANDREU ATIK 
 

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

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

3.- Ratificació del Decret de Presidència 37/2016, de modificació de les 
condicions de la línea de crèdit.  

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 37/2016, de 22 de juny. 

“Ramon Andreu Atik, President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra, en data d’avui, he dictat la resolució, la transcripció literal de la qual, 
és la següent; 

Ateses les facultats que em confereix la vigent legislació de règim local, així 
com les bases d'execució del vigent pressupost. 

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA RENOVACIÓ DE LA LÍNIA DE 

CRÈDIT DEL BANC DE SABADELL ATLÀNTIC 

 

A la vista de l’informe de la Interventora de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès, a efectes de tramitació de l’aprovació de la renovació de la línia de 

crèdit proposada per la Junta de Veïns de data 14 d’abril de 2016 de l’EMD 

Bellaterra; 

Vist l’informe de la secretària-interventora de l’EMD Bellaterra, de data 20 de 

juny de 2016, respecte a la tramitació de la línia de crèdit, en els termes 

previstos en la normativa vigent, i respecte a l’òrgan competent per a la seva 

aprovació; 

 

Consultat al Banc de Sabadell i constatat que admet la modificació de la seva 

oferta conforme a la normativa establerta per principi de prudència financera; 

 

Modificada l’oferta del Banc de Sabadell, 
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Resolc; 

PRIMER.- RECTIFICAR les condicions econòmiques de la línia de crèdit 

concedit per l’entitat Banc Sabadell Atlántico, per un import de 150.000 euros, i 

pel termini d’un any, amb les següents condicions: 

Termini duració: 1 any 

Tipus inicial: 0,53% 

Resta: base euríbor 3 mesos + 0,53%  

Comissió apertura: 0,0 % 

Comissió estudi: 0,00 % 

Comissió no disposició: 0,025 % 

 

SEGON.- APROVAR la minuta del conveni. 

  

TERCER.- COMUNICAR aquesta operació al Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès per a la seva ratificació. 

 

QUART.- Ratificar aquest acord en la propera sessió ordinària de la Junta de 

Veïns que es celebri. 

 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora 
de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a 
Bellaterra, a 22 de juny de 2016. 
 

EL PRESIDENT,                                                            LA SECRETÀRIA-

INTERVENTORA”   

RAMON ANDREU ATIK 

 

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

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

4.- Donar compte de la tramitació del recurs d’alçada referent al Pla 

Especial de l’escola Ramon Fuster. 
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Assumpte.- Pla especial urbanístic per a la concreció de la titularitat, tipus 

d’equipament i condicions d’ordenació i d’edificació dels terrenys del centre 

escolar Ramon Fuster, al carrer Escultor Vallmitjana, a l’àmbit de Bellaterra. 

Interposició de recurs d’alçada contra l’acord de la CTUAMB de 27 d’abril de 

2016 de suspensió de la tramitació de l’aprovació definitiva. 

“Con fecha 17/05/2016 ha tenido entrada en el Registro General de esta Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra la notificación del acuerdo adoptado 

por esa Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona 

(CTUAMB) adoptado en su sesión de 27/04/2016 por el que se suspende la 

tramitación de la aprobación del Plan Especial urbanístico para la concreción 

de la titularidad, tipo de equipamiento y condiciones de ordenación y de 

edificación de los terrenos del Centro escolar Ramon Fuster, en la calle 

Escultor Vallmitjana, en el ámbito territorial de esta Entidad Municipal 

Descentralizada, y, frente al mismo, y mediante el presente escrito, de 

conformidad con lo establecido en el art. 76 de la Ley 27/2010, de 3 de agosto, 

de régimen jurídico de las Administraciones públicas de Cataluña, en relación 

con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen 

jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo 

común, se interpone RECURSO DE ALZADA 

SOLICITAMOS: Se tenga por interpuesto el presente recurso de alzada contra 

el acuerdo de 27 de abril de 2016 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

l’àmbit metropolità de Barcelona por el que se suspende la resolución definitiva 

del Plan especial urbanístico para la concreción de la titularidad, tipo de 

equipamiento y condiciones de ordenación y de edificación de los terrenos del 

Centro escolar Ramón Fuster, en la calle Escultor Vallmitjana, en el ámbito de 

la EMD Bellaterra y promovido por la Fundación Privada Collserola, y, en su 

lugar, anulando dicho acuerdo, y dejándolo sin efecto, se dicte resolución por la 

que, conforme a lo establecido en el art. 92.1.c) TRLU, y por no ser 

subsanables los vicios y defectos denunciados, se disponga con la motivación 

de estas alegaciones y las que con mayor fundamento considere el órgano 

resolutorio, la denegación de la aprobación del referido Plan especial.” 

EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

Bellaterra, a 27 de juliol de 2016 

Debat: Amb la interposició d’aquest recurs d’alçada es sol·licita a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme  de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (CTUAMB), que 

doni una resposta a les al·legacions presentades en el seu dia per l’EMD 

Bellaterra. 
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Sr. Macarulla: El tema és complexa. Voldria fer una reflexió a la taula. Tot i 

estar d’acord, en que no s’ha fet el Pla de Mobilitat de Bellaterra, és un 

problema l’ampliació de l’escola Ramon Fuster sense el Pla de Mobilitat. 

No estem tant d’acord, en que em sembla, que per un cantó a Bellaterra tenim 

una escola de prestigi, la Ramon Fuster, que serveix per augmentar Bellaterra, 

molta gent coneix Bellaterra a traves de l’escola. Creiem que, pot ser, no s’han 

fet tot els esforços necessaris per mirar de negociar. No “tirar” únicament per la 

via judicial, la qual ens donarà la raó, sense dubtes. Però hem de mirar donar 

una solució al problema per la via de la negociació, tenir un bon contacte amb 

la Junta de la Fundació Collserola i buscar una solució. 

Sr. Andreu: Des de l’EMD estem d’acord. En aquest moment estem a la via 

judicial. S’han intentat negociar amb l’escola Ramon Fuster en tot, però tenen 

al seu favor a l’Ajuntament i la legislació. 

L’EMD ha arribat a signar acords amb els pares dels alumnes de l’escola, que 

no han segut acceptats ni respectats ni per l’escola ni per l’Ajuntament. El Pla 

de Mobilitat ni l’escola ni l’Ajuntament ho vol. 

Per posar un exemple, en un Ple de Cerdanyola del Vallès em poso en 

contacte amb els pares de l’escola, que estaven al “plenillo”. Arribem a un 

acord, fem la roda de premsa, ho comuniquem a l’AMPA i a l’escola, i no es 

van presentar. Per part de l’EMD la voluntat de negociació hi ha. És total, però 

si no fas l’acció jurídica, el col·lapse dels veïns al carrer és gran, se suma, a 

més, la manca de presència de la policia local i la manca de Pla de Mobilitat. 

Està clar que en un poble de 3.000 habitants, fer una escola amb una capacitat 

d’alumnes de 1.300 no és viable. La voluntat de negociació per part de l’EMD 

ha hagut, hi ha acords signats. 

Els vocals es donen per assabentats. 

 

5.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de 

l’Ordenança reguladora del control de trànsit a l’accés de la Plaça Verge 

de Montserrat i de la taxa per expedició de les targetes. 

Vistas las alegaciones presentadas en fechas 6/07/2016 y 7/07/2016, 

respectivamente, por los Ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès y Sant 

Quirze del Vallès a la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del 

control de tránsito al acceso de la Plaza Verge de Montserrat y de la tasa por 

expedición de las tarjetas, adoptado por la Junta de Vecinos en Pleno de 14 de 

abril de 2016 de la Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, y 

anunciado mediante edicto de 19/04/2016 en el Boletín Oficial de la Provincia 

de 28/04/2016. 
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Visto el informe jurídico del letrado José Antonio Jiménez Buendía de fecha 22 

de julio de 2016  

El Presidente de la EMD Bellaterra eleva a la Junta de vecinos la adopción del 

presente acuerdo: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En atención a los fundamentos legales y argumentos que se han expuesto, 

consideramos procedente la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de 

Sant Quirze del Vallès en su integridad, en atención a los fundamentos legales 

y argumentos jurídicos que se contienen en este informe, que formará parte 

integrante del acuerdo. 

SEGUNDO.- Estimar en parte las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento 

de Cerdanyola del Vallès, en atención a los fundamentos legales y argumentos 

jurídicos que se contienen en este informe, que formará parte integrante del 

acuerdo, y así: 

APROBAR DEFINITIVAMENTE la Ordenanza reguladora del control de tránsito 

de vehículos por la Plaça de la Mare de Déu de Montserrat y el control de 

acceso por parte de los Cuerpos de Seguridad con pilonas como la solución 

más adecuada para mejorar la seguridad ciudadana en el tránsito de vehículos 

y personas. 

APROBAR DEFINITIVAMENTE la imposición de la tasa por la expedición del 

correspondiente documento acreditativo o tarjeta que habrá de activar las 

pilonas y el tránsito de acceso a la Plaça de la Mare de Déu de Montserrat. 

APROBAR DEFINITIVAMENTE la ordenación de esta tasa según el texto de la 

Ordenanza fiscal reguladora que se anexa. 

DISPONER SU PUBLICACIÓN reglamentaria. 

Bellaterra, a 27 de julio de 2016 

EL PRESIDENTE, 

RAMON ANDREU ATIK 

Debat: 

Sr. Andreu: En el Ple ordinari anterior es va aprovar inicialment l’Ordenança 

del control de trànsit a l’accés de la Plaça Verge de Montserrat i la taxa per 

expedició de les targetes. 
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En el període d’exposició pública es van presentar al·legacions per part de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i per part de l’Ajuntament de Sant Quirze 

del Vallès. 

Amb aquesta moció donem resposta a les al·legacions presentades i, resolem 

les parts destacades de l’Ordenança, que és un element de control del trànsit, i 

que està dins de les competències que té assumides l’EMD Bellaterra.  

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

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot d’abstenció d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

6.- Acord per requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola l’adjudicació d’una 
dotació de la policia local fixe a l’àmbit de Bellaterra. 
 
 
Atès que el punt tercer del Conveni Institucional de l’EMD Bellaterra (Bases que 
regulen la prestació de serveis i el funcionament de l’EMD Bellaterra) recull 
literalment el compromís de l’Ajuntament de garantir la presència policial a 
Bellaterra. “L’Ajuntament garanteix la presència de la Policia Local a l’àmbit de 
Bellaterra”. I que aquest punt va ser especialment requerit per el Ple de la Junta 
de Veins de l’EMD Bellaterra en un acord aprovat per unanimitat i comunicat al 
Ajuntament en data 26/6/2012 amb numero de registre d’entrada 2012/13279 
que no ha rebut resposta per part de l’Ajuntament. 
 
Tenint en consideració que la situació física de Bellaterra, és a tocar de les dos 
Autopistes més importants de Catalunya, la AP7 i la C-58, travessada per la 
carretera comarcal BV1414 i accessible per un total de 6 entrades i sortides 
amb vehicle rodat, el que ja de per sí dificulta les tasques dels cossos de 
seguretat per mantenir un nivell acceptable de seguretat ciutadana. 
 
Afegint que la estructura urbanística de Bellaterra fa pràcticament indetectàble 
un robatori o assalt en el moment de la seva execució, fent indispensable, per 
mantenir un nivell acceptable de seguretat ciutadana, un treball efectiu i 
coordinat en la detecció de les tasques de preparació observació i estudi del 
acte delictiu. 
 
El treball efectiu i coordinat en la detecció de les tasques de preparació 
observació i estudi dels actes delictius d’aquest tipus requereix d’una important 
presencia i implicació i coordinació de totes les forces de seguretat, principiant 
amb el cos més pròxim al ciutadà, que és la Policia Local. 
 
Aquests extrems s’ha d’afegir que Bellaterra te una important necessitat també 
en les tasques de control de trànsit (violacions de les regles de circulació i 
aparcament sobre tot) que han de realitzar els agents de la Policia Local, que 
es perjudica degut a la existència de la carretera comarcal BV1414 que 
travessa de forma arterial el poble i que s’agreuja per a la presència de 
diferents escoles que donen servei a més de 2.000 alumnes i que provoquen 
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un important volum de trànsit intern i extern al terme municipal de Bellaterra. En 
aquest punt cal destacar la petició de l’EMD realitzada per carta al Regidor de 
Seguretat de l’Ajuntament en data 28/1/2013 amb numero de registre d’entrada 
2013/1799. 
 
I finalment, remarcar que darrerament s’han produit un nombre important de 
fets delictius principalment robatoris, entre els quals destaca el que va tenir lloc 
el passat dia 6 de juliol quan va haver un assalt a una casa de Bellaterra amb 
amenaça amb arma de foc i elevada violència física cap els ocupants que va 
deixar un home inconscient i greument ferit al cap i dues dones amb importants 
cops a les cames de les quals una pateix una fractura de tíbia i peroné. 
 
Tenint en compte que Bellaterra representa un 30% del territori urbà del 
municipi de Cerdanyola i un 10% del total. 
 
Atès que el Municipi de Cerdanyola dispossa de més de 70 agents de la Policia 
Local que conformen més de 10 dotacions. 
 
 
ACORDEM: 
 
1- REQUERIR a l’Ajuntament de Cerdanyola com a órgan competent per a la 
adjudicació d’una dotació fixa de policia local al terme municipal de Bellaterra 
les 24 hores durant tots els dies de l’any. 
 
2- REQUERIR a l’Ajuntament de Cerdanyola el nomenament de 15 agents 
concrets de la Policia Local de Cerdanyola per configurar els 3 torns necessaris 
per mantenir la dotació de Bellaterra en servei les 24 hores. 
 
3- REQUERIR a l’Ajuntament de Cerdanyola el nomenament d’un cap 
responsable de la dotació de Bellaterra. 
 
4- POSAR A DISPOSICIÓ de l’ajuntament de Cerdanyola un despatx de les 
oficines de l’EMD situades a la plaça Maragall 4 i els espai que els agents 
d’aquesta dotació específica de la Policia Local puguin necessitar per realitzar 
les seves tasques. 
 
5- SOLICITAR als Grups polítics municipals amb representació al Ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola que presentin aquest acord a la Junta de portaveus 
com a moció perquè pugui ser debatut i si és el cas aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola en el Ple ordinari d’aquest mes de juliol. 
 
6- COMUNICAR aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallés, a tots els Grups polítics municipals amb representació al Ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola.  
 
 
Bellaterra, a 15 de juliol de 2016 
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EL PRESIDENT, 
Ramon Andreu Atik 
 

Debat.- 
 
Sr. Oltra: Donaré suport a la moció. Entenc l’esperit. A l’Ajuntament de 
Cerdanyola hi ha constituïda La Junta de Seguretat Local, que avalués les 
necessitats de demanar la presència de la policia local a Bellaterra i del seu 
seguiment. No hi és a la moció i hauria de ser hi. 
 
Que la seguretat de Bellaterra sigui d’un 100 per cent és impossible. No és 
assumible. L’EMD ha de treballar per la màxima seguretat i tranquil·litat a 
Bellaterra. 
 
Sobre la informació que s’està donant porta a porta, crec que no és 
competència de l’EMD. No tenim la competència en seguretat. 
 
Referent a l’actuació que s’ha de fer en cas que es detecti una “persona 
sospitosa”, no podem crear més inseguretat. 
 
Referent a que cap dels grups municipals de Cerdanyola del Vallès entrin 
aquesta moció en el Ple per debatre la i votar la, transmetre una inseguretat 
total. 
 
També crec, que la taxa de delinqüència a Bellaterra és molt baixa, la del 
municipi de Cerdanyola ja ho és. 
 
Sol·licito, per tant, que s’inclogui a aquest acord que a  la Junta de Seguretat 
Local hi hagi un representant de l’EMD fixe i, que es proposi torns de vigilància 
i presència de la policia local i demanar un informe elaborat per la Junta de 
Seguretat Local. 
 
Sr. Macarulla:  Em sembla correcte tenir presència a la Junta de Seguretat 
Local. 
No estic tant d’acord, en què, la presència policial a Bellaterra és inexistent 
pràcticament. Es casi una casualitat que la taxa de delinqüència a Bellaterra 
sigui baixa. 
Donarem suport a l’esforç que s’està fent de l’EMD. Donem suport a la moció 
en la forma que està presentada. 
 
Per altre banda, crec que passar avisos a Bellaterra, és ajudar a crear 
seguretat. 
 
Referent a l’actuació en cas dels “sospitosos” de trucar a la Policia Local i 
Mossos d’Esquadra, crec que es dissuassori. Entenc que s’ha fet una bona 
feina des de l’EMD. 
 
Respecte, al camí d’entrada en el Ple de Cerdanyola, pot ser eficaç? No estic 
tant segur. 
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Sr. Andreu: No estic d’acord en la inclusió en l’acord, que consti en acta. 
Podríem enviar una carta signada per els 3 grups polítics dirigida a Alcaldia de 
posar un representant de l’EMD fixe a la Junta de Seguretat Local. La Junta ja 
farà l’informe. 
 
En general el tema de seguretat és el més important de Bellaterra. No estem 
exagerant res. Ha hagut un robatori, altre no amb violència, i les 
característiques són que, el temps de reacció dels mossos i de la policia local 
és de 20 minuts des de la trucada al 112 fins que apareixen. 
La nostra feina és posar papers, és interpel·lar-los, que votin, el vot té 
responsabilitats. No hi ha ningú que facin seva la responsabilitat de la seguretat 
de Bellaterra. Això passa per que Cerdanyola no està lligada sentimentalment a 
Bellaterra. 
 
En referència al comunicat que fa l’EMD, és acordat pels mossos i per la policia 
local. No es dona més informació que la necessària. Les persones són 
contractades per l’EMD, amb un procés de selecció previ. També passen el 
desplegament de Bellaterra TV i es donen a conèixer per posar en marxa 
Bellaterra participa. El comunicat reuneix tots els requisits sobre la protecció de 
dades. No es traspassen les dades a cap empresa. 
 
Referent  als partits polítics de Cerdanyola no ha hagut cap contacte ni trucada. 
Solament el partit polític de PP ha presentat una pregunta, però no una moció. 
 
Sr. Vàzquez: Us demanaria a vosaltres com partits d’ERC i CDC que 
requereixeu  als partits polítics de Cerdanyola que això ho portin a la Junta de 
Portaveus i ho votin a favor. 
 
Sr. Oltra: Sobre la presència policial a Bellaterra, la sensació és que des de 
que està el nou govern és major 
 
Sobre la informació que es dona des de l’EMD torno a dir que l’EMD no té 
aquesta competència en seguretat, independentment que les persones ho 
expliquin molt bé. 
 
Sr. Andreu: L’Ajuntament dirà que no. Ho tenim difícil. Lo que s’ha fet des de 
l’EMD està ben fet. Hi ha poca presència policial, hi ha robatoris, tot i que les 
càmeres són visibles, el temps de reacció dels cossos de seguretat és de 20 
minuts. Els responsables del poble hem d‘ajuntar la veu dels que són a 
Bellaterra. 
 
Sobre el tema dels “sospitosos”, ho engega els cossos de seguretat. Ens  van 
aconsellar que els avisin. Hi ha ànim d’intentar, no de pujar l’alerta, però s’ha 
d’informar a la ciutadania. 
 
Sobre el tema de la Junta de Seguretat Local. Si la moció l’haguessin entrat els 
grups municipals al Ple estaríem en una situació que reflectiria una voluntat per 
part de Cerdanyola i una sensibilitat a Bellaterra. Però l’Ajuntament es tanca, 
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ens governa un govern exterior, és una conseqüència que Bellaterra està 
desconnectada, està lluny i anar a Bellaterra a vigilar no és lo mateix. 
 
Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, un 
vot a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
 
 
7.- ACORD DE DESPLEGAMENT DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE TRANSIT 
 
 
Atès que el punt tercer D del Conveni Institucional de l’EMD Bellaterra (Bases 
que regulen la prestació de serveis i el funcionament de l’EMD Bellaterra) 
atribueix a l’EMD Bellaterra la competència de l’Ordenació del trànsit de 
vehicles i persones en el seu àmbit. 
 
Atès que aquesta competència d’Ordenació del trànsit de vehicles i persones 
està reconeguda per la Llei de Governs locals de Catalunya com una de les 
competències mínimes de qualssevol EMD catalana. 
 
Atès que Bellaterra per la seva ubicació i per la existència d’infraestructures de 
trànsit d’àmbit supra-municipal rep una important càrrega de trànsit extern.  
 
Atès que els diferents estudis de trànsit de Bellaterra necessiten de poder 
avaluar de forma separada la incidència del trànsit intern i del trànsit extern de 
vehicles. 
 
Atès que l’EMD no te les dades de les matrícules dels diferents vehicles 
censats a Bellaterra. 
 
 
 
ACORDEM: 
 
DESPLEGAR el sistema d’estudi estadístic de trànsit a l’àmbit de Bellaterra. 
 
ACTIVAR el sistema de reconeixement de matrícules de vehicles dels 
elements estadístics situats a les vies públiques de Bellaterra. 
 
SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Cerdanyola un llistat actualitzat de totes les 
matrícules dels vehicles censats a l’àmbit de Bellaterra. 
 
SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Cerdanyola la protocolització d’una 
actualització periòdica del llistat de matrícules dels vehicles censats a l’àmbit de 
Bellaterra. 
 
COMUNICAR aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallés i a tots els veïns de Bellaterra.  
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EL PRESIDENT, 
 
RAMON ANDREU ATIK 
 
 
Bellaterra, a 27 de juliol de 2016 
 

Debat.- 

Sr. Oltra: Ja ho he manifestat vàries vagades que no estic conforme amb la 

instal·lació de les càmeres. Per tant, votaré en contra de la moció. És tracta 

d’una capacitació de seguretat de les càmeres i l’EMD no té la competència. 

Diferent seria fer estudis de trànsit. 

Sr. Macarulla: Convergència Democràtica de Catalunya votarà a favor de la 

moció. Entenc que les càmeres és un element dissuasori per a les persones i 

per la delinqüència. Serveixen per dissuadir. Hi ha una connotació de seguretat 

de les càmeres. 

Sr. Andreu: Aquí xoquen dos drets, el de la intimitat i el de la seguretat. Estic 

d’acord que, el control estadístic del trànsit sempre estarà a disposició del cos 

de la policia local, si ho requereixen. Les dades estaran a un servidor per a la 

realització d’estudis de trànsit. 

Estem tots d’acord que, si tinguéssim la presència de la policia local (12 o 15), 

no cal posar les. Però no tenim res. És una eina per millorar la nostra seguretat 

mentre l’Ajuntament segueixi sens dotar nos de la presència de policia local. 

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

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

8.- Aprovació, si s’escau, d l’adhesió de l’EMD Bellaterra al sistema 

d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

(CCDL) 

 

ANTECEDENTS 

 

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 

endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en 
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les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens 

locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de 

preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de 

procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb 

aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.   

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, 

de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica 

pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i 

Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla 

de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de 

Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el 

domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general 

de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts 

per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un 

servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de 

Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 

centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 

entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, 

acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la 

Llei reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes 

introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de 

contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel 

Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 

d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la 

Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar 

aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació 

pública.  

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula 

l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 

autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els 

corresponents acords. 
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2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 

corresponents documents contractuals.  

3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 

l' Administració local (LRSAL) 

4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 

14 de desembre de 2014 

5. Ates les Bases de prestació de serveis i funcionament de l’EMD Bellaterra.  

 

Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, el President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, 

l’adopció del següent  

ACORD 

1.- Acordar l’adhesió de l’EMD Bellaterra al sistema d’adquisició centralitzada 

de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de 

béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de 

Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes 

subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  

2.- Facultar al President de l’EMD Bellaterra perquè en nom i representació 

d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin 

necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents 

Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi. 

3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament 

Local. 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik 

Bellaterra, a 14 de juliol de 2016 

 

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

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
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09.- Proposta de moció de suport al correllengua 2016. 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu 

del territori, convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i 

en l’element d’integració de les persones nouvingudes 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada 

cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 

2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que 

dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu 

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens 

obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 

lingüístiques, 

Atesa la consolidació que desprès de 20 anys està assolint la iniciativa cívica 

del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 

associacions i societat civil en general, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 

(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 

arribat a tots els municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat 

aquesta Entitat Municipal Descentralitzada; 

El President de l’EMD Bellaterra eleva al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús de la llengua arreu dels 

territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

Segon.- Donar suport a les entitats i grups de l’EMD interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades. 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta Corporació. 

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 

col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 

Cinquè.- Opcional. Fer una aportació econòmica general per a l’organització 

dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2016. 
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Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions de la Llengua Catalana. 

 
EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

Bellaterra, a 27 de juliol de 2016 

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

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

10.- Moció que presenta el grup de Convergència Democràtica de 

Catalunya de recolzament als veïns de Bellaterra respecte de la situació 

de les antenes de telefonia mòbil. 

Davant el fet de la instal·lació de 5 antenes de telefonia mòbil al campanar de 

l’església de Bellaterra, amb les corresponents repercussions negatives de 

diverses indoles, tan sanitaris com patrimonials,  que aquesta situació 

comporta, 

Donat que la alternativa que es proposa, si be per la seva ubicació disminueix 

el risc de irradiació, no l’anul·la completament. 

Donat  a mes que  tampoc es segur que Vodafone accepti la proposta i en cas 

de que l’accepti hi ha el risc de que durant un temps hi hagin antenes als dos 

llocs. 

Donada la gran repercussió social que ha originat tan la primera instal·lació 

com la alternativa proposada. 

ACORDS 

Primer.  

Fer les recerques pertinents per confirmar que l’actual conveni signat entre 

Vodafone i el Bisbat de Terrassa, no te cap error jurídic tan per el que fa la 

titularitat del terreny com del poder del que ho ha signat. 

Segon. 

Creiem que donat que no sembla existir una alternativa sense risc que satisfaci 

els interessos dels bellaterrencs, el millor es no oferir-ne cap i menys en 

terrenys de la EMD i seguir treballant per la eliminació de les actuals. 

Tercer 
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Com la eliminació de les actuals antenes pot ser molt complexa, treballar 

intensament en garantir que les mesures de irradiació estan dins els 

paràmetres permesos per la llei i no son nocives per la població 

Quart 

Crear una comissió liderada per la EMD però amb la participació dels veïns per 

negociar amb Vodafone la recerca de una alternativa que elimini tot risc de 

irradiació. 

Bellaterra 27 de Juliol de 2016 

Grup Municipal CdC 

Debat.- 

Sr. Macarulla. Explica la proposta. 

Sr. Oltra: El problema és que el govern va crear una llei molt permissiva.  

Entenc l’acció del govern local de buscar una alternativa, però la capacitat 

d’acció que tenim és pràcticament nul·la, a pesar de ser un tema que se nos 

està tirant a sobre. Per tant, el meu vot serà l’abstenció. 

Sr. Andreu: Nosaltres votarem en contra de la moció. Hi ha una part de la 

moció que la donem per bona. Hem de treballar per què  les mesures de 

l’impacte siguin d’acord amb la legalitat. L’EMD ha contractat a una empresa. 

 

Votació: No s’aprova la moció per cinc vots en contra de Gent per Bellaterra, 

un vot a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-ACORD MUNICIPAL PER LA 

DENOMINACIÓ D’UN ESPAI URBÀ EN RECONEIXEMENT DE LA FIGURA 

DE RAMÓN FUSTER I RABÉS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

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

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



 

20 
 

El 1956 va fundar a Bellaterra amb Maria Rosa Fàbregas l'Escola Tagore, 
d'inspiració cristiana però no confessional, que actualment duu el seu nom. 

El 1961 fundà la revista infantil Cavall Fort i participà en el moviment de 
renovació pedagògica vinculat a l'Associació de mestres Rosa Sensat. 

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

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

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

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

en motiu del centenari del seu. 

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

en el transcurs de l’any. 

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

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

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

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

 Canviar el nom a l’actual plaça del Pedregar. 

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

Valera i escultor Vallmitjana com plaça o passeig Ramón Fuster. 

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

Maragall) com Replaçeta Ramón Fuster. 

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

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

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

Cerdanyola, a l’ajuntament de Bell-lloc, al Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la revista Call Fort, 

el col·legi Ramón Fuster i la Fundació Collserola.  

 

Bellaterra, 27 de juliol de 2016 
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Grup municipal Esquerra Republicana 

 

Debat: 

Sr. Oltra: La idea no és meva. Faig de portaveu de veïns. Tenim una persona 
rellevant en l’àmbit més noble del nostre poble de treballar a l’àmbit pedagògic. 

Plantejo tres propostes de dedicar li un espai a la figura de Ramon Fuster. 
Segons el conveni el canvi de nom d’un carrer és a proposta de l’EMD i ho 
aprova l’Ajuntament. 

Sr. Andreu: Gent per Bellaterra votarà en contra de la moció. Posposarem la 
proposta, entenem que ha de tenir el vistiplau de la majoria dels veïns. No 
posem en qüestió la figura de Ramon Fuster, que ho mereix. L’escola Ramon 
Fuster fa un gran servei, és un orgull per Bellaterra, l’escola funciona, dona 
prestigi, però entenem que la col·locació al carrer ha d’estar consensuada. 
Tenim ara el procés participatiu del Pla de Mobilitat. Aquest és el moment 
d’obrir tots els canvis de nomenclàtor, però que sigui participatiu, ja que estàs 
canviant el nom del meu carrer, on  està situada la meva propietat. 

Sr. Oltra: Els arguments plantejats no afecten als veïns. Tinc un compromís de 
portar aquesta moció aquest any que es commemora el centenari del seu 
naixement.  

Sr. Macarulla: Estem d’acord amb la moció. Les tres propostes les trobo 
correctes. També veig la postura de Gent per Bellaterra. Donem suport a la 
moció, valorem la figura de Ramon Fuster 

Sr. Andreu: Agafem el compromís que aquest any 2016 s’estigui fent la 
participació ciutadana i tornem a passar la moció al proper Ple. 

Sr. Oltra: Domen un marge de tres mesos. Retiro la proposta, amb el 
compromís de Gent per Bellaterra d’iniciar el procés participatiu aquest 2016. 

 

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-ACORD MUNICIPAL PER LA POSADA 

AL DIA DE LA EMD EN TEMES DE TRANSPARÈNCIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que la regulació de conceptes com transparència, accés a la 
informació, bon govern i govern obert, neix de la necessitat de donar eines 
als ciutadans destinataris finals dels servies públics d’interès general, per tal 
de conèixer quines són les funcions de les administracions, com es duen a 
terme i sobretot, amb quins recursos, i l’aplicació i control d’aquest recursos 
públics, el que es coneix com control pressupostari. 

Atès que per tal  de garantir aquest principi de qualitat en l’actuació de 
l’Administració pública catalana i de les entitats vinculades o prestadores de 
serveis públics, és necessari demanar que l’actuació de les administracions 
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sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la 
informació al ciutadà. 

Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, de caràcter estatal va entrar en vigor el 
passat mes de desembre de 2014.  

Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, de caràcter nacional i publicada al DOGC el 
31 de desembre de 2014; en la seva disposició final quarta establia que la llei 
entrava en vigor al cap de is mesos després de la seva publicació al DOGC. 
Per tant la llei 19/2014 és d’obligat compliment per les entitats des del 1 de 
juliol de 2015. 

Atès que no obstant, la mateixa llei, en l’apartat segon d’aquesta disposició final 
estableix que per tot allò relacionat amb el títol segon, relatiu a la transparència, 
s’amplia la seva entrada en vigor, a un any pels ens que integren les 
administracions locals. Aquest termini  ha expirat des del 1 de juliol de 2016. 

Atès que en més d’una ocasió el president de la EMD ha manifestat que s’hi 
estava treballant, però que existien dificultats i incompetències entre la llei de 
transparència i la llei de protecció de dades o que podria haver-hi problemes al 
publicar informació que, en la seva opinió, resultava sensible per interessos 
comunitaris (al·legant com a exemple, la situació de la seguretat). 

Atès que aquesta realitat és perfectament traslladable a altres municipis, sense 
que això hagi suposat un impediment pel compliment de la llei per part de 
múltiples municipis. 

Atès que la mateixa llei contempla la creació d’un programa de formació per als 
alts càrrecs  i altres servidors obligats per aquesta llei. 

Atès que la mateixa llei, davant de la dificultat tècnica que el desenvolupament 
de la mateixa llei pot suposar per a les entitats locals posa a la disposició 
d’aquestes t una institució marc per a poder elaborar els portals de 
transparència, el Consorci per l’Administració Oberta de Catalunya.  

Atès que a dia d’avui 38 EMD’s de Catalunya, 883 Ajuntaments de Catalunya, 
41 Consells Comarcals de Catalunya, 3 Diputacions de Catalunya, 16 
Mancomunitats del territori català, 40 Consorcis diferents del territori català, 
48 altres Patronats, Agències i Instituts del territori català i el Consell 
Generau d’Aran, disposen ja del seu portal de transparència. 

Atès que a dia d’avui la EMD no conta amb un portal de transparència. 

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer. Que el govern de la EMD posi en marxa el portal de transparència 

sense més dilació, solucionant els problemes que puguin sorgir sobre la marxa, 

sense que aquests esdevinguin argument per no portar a terme el compliment 

de a llei. 

Segon. Que els càrrecs i funcionaris implicats en la elaboració, gestió i 

manteniment del portal de transparència siguin formats tal i com la mateixa llei 

preveu. 

Tercer. Que el portal de transparència de la EMD de Bellaterra es posi en 

marxa en el termini màxim de 3 mesos. 

Quart. Comunicar a l’Ajuntament de Cerdanyola, El Consell Comarcal del 

Vallès Occidental, La diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i a 

tots els veïns i veïnes de Bellaterra. 

Bellaterra, 27 de juliol de 2016 

Grup municipal Esquerra Republicana 

Debat:  

Sr. Oltra: Aquesta moció es presenta per què en aquest moment a l’EMD 
manca la transparència. Estem fora de la Llei. 

Sr. Macarulla. Hi ha moltes raons que han fet que no s’hagi posat en marxa el 
portal de la transparència a l’EMD. Però donarem suport a la moció presentada 
pel  Sr. Oltra. El tema de la transparència s’està retrasant.  

Votació.-  No s’aprova la proposta per  5 vots de Gent per Bellaterra. Voten a 
favor de la proposta 1 vot  favor de Convergència Democràtica de Catalunya i 1 
vot a favor d’ERC-Acord Municipal. 

 

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-ACORD MUNICIPAL PER L'ATURADA 

DE L'ACTIVITAT DE BELLATERRA TV FINS A AJUSTAR-SE A LA 

LEGALITAT VIGENT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La gestió de la informació a Bellaterra és i ha estat un tema polèmic. En la 
nostra humil opinió, podríem dir que als diferents mitjans de comunicació locals 
que existeixen tant públics com privats, se’ls hi veu el llautó. 

Ens pot agradar més o menys, però en l’àmbit privat poc s’hi pot fer des de el 
lloc que ocupem més que lamentar la poca pluralitat, la gestió interessada de la 
informació i sospitar o somriure en veure segons quines connivències entre la 
suposada neutralitat informativa i els interessos de partits polítics locals. 

Darrerament hem vist com ha aparegut en el dia a dia de Bellaterra Bellaterra 
TV, una iniciativa de la EMD per recollir i difondre notícies.  Si bé celebrem 
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qualsevol iniciativa de cara a difondre informació, puig pensem que el primer 
pas cap a la llibertat d’acció passa per l’accés a la informació hem experimentat 
alguns desencontres amb aquesta iniciativa que ens generen dubtes: 

 No tenim constància de qui forma l’equip que elabora les noticies de 
Bellaterra TV, sota quins criteris, ni quina línia editorial segueix; 

 Per poder accedir a les noticies s’utilitza una xarxa social (Watsup). Per 
poder accedir a rebre els missatges s’han de facilitar algunes dades 
personals (nom, cognom i adreça) a més a més del telèfon mòbil que va 
vinculat a l’aplicació. 

 Un cop l’usuari es dona d’alta no se l’informa en cap moment de què 
passa o què es fa o es pot fer amb aquestes dades personals. 

 Segons ens han fet saber, si no es facilita una adreça de Bellaterra no 
es pot accedir al servei de Bellaterra TV. 

Si bé tots aquests temes ens preocupen i força. Potser el que més ens ocupa 

és la veracitat de la informació que apareix en aquest medi. Estem més que 

convençuts que el discurs es crea amb tota la intenció de ser veraç i fàcilment 

comprensible, però en la nostra humil opinió en alguns dels casos això no ha 

estat així i (segurament en l’intent de fer la informació més fàcilment 

comprensible) el resultat no s’ajusta a la veritat. 

Actualment a Catalunya existeix la llei orgànica 15/1999 de protecció de 

dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Ambdues regulen la protecció i 

la gestió de les dades de caràcter personal i les obligacions dels ens públics i 

privats al respecte. 

Igualment existeix la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. En aquesta llei, entre altres coses s’hi regula la 
comunicació audiovisual en el format de radio i televisió principalment però 
alhora s‘ofereixen els marcs generals que afecten al fet comunicatiu tant privat 
com públic. Entre aquets: 

 L’article 2 ens vincula l’aplicació de la llei als mitjans públic i privats del 
territori català. 

 L’article 4 ens parla de la lliure elecció, tant de la informació sobre qui 
ens informa com de la informació en sí. 

 L’article 7 ens parla de la veracitat informativa. 

 L’article 8 de la protecció de drets fonamentals, entre altres els de la 
intimitat i la imatge. 

 L’article 13 ens parla de la unitat de la informació i de l’accés universal 

 L’article 15 ens parla de la llibertat de recepció en el territori europeu. 

 L’article 16 de la neutralitat tecnològica 

Per altra banda l’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
juntament amb altres normatives; regulen la participació dels regidors i grups 



 

25 
 

municipals als òrgans d’informació i difusió municipal, amb l’objecte de garantir 
el dret d’accés i la llibertat d’expressió.  

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Aturar les “emissions” de Bellaterra TV, ja que no s’ajusten a la 

normativa i la legalitat vigent. 

Segon. Proposar la creació d’un reglament municipal sobre els mitjans de 

comunicació com ja tenen molts dels ajuntament veïns. 

Tercer. Comunicar aquests acords a tots els afectat així com als veïns de 

Bellaterra.  

 

Bellaterra, 27 de juliol de 2016 

Grup municipal Esquerra Republicana 

Debat. 

Sr. Oltra: Presento aquesta moció perquè el tema de Bellaterra TV ha d’estar 

subjecte a la Llei. M’agrada la iniciativa. És interessant. Però crec que s’hauria 

de polir, pot ser amb la redacció d’un reglament. Seria una opció. Al dia d’avui 

no compleix la llei. 

Ho podem aturar, abans arreglem-ho, estem segur, tinguem ho clar abans de 

tirar endavant. 

Sr. Macarulla. Donarem suport a la moció, Entenem que no està bé configurat. 

S’ha de donar una informació més neutral, més verídica. Que no sigui 

partidista, és el risc que veiem des de Convergència. 

Sr. Andreu: Estem complint amb la legislació. Les notícies s’adapten a la 

realitat. Donem poques comunicacions. La idea és mantenir a la ciutadania 

informada, amb informació ràpida de temes importants. Els serveis jurídics de 

l’EMD i l’informe de Secretaria és conforme a la legalitat. Per tant, votarem en 

contra de la moció. 

Votació: No s’aprova la proposta per cinc vots en contra de Gent per 

Bellaterra, 1 vot a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a 

favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

14.- MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de 

l'interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge 

Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es 

demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de 

Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer 

descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la 

connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de 

corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de 

Catalunya davant de la societat. 

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats 

en aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les 

forces polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de 

l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de 

Catalunya.  

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat 

civil que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 

Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de 

treballar per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la 

prevenció i la investigació de la corrupció. 

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta 

qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden 

quedar impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris. 

Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un 

Estat. 

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra exigeix la dimissió, 

tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, ja que en 

cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu 

càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics 

independentistes. També demanaria la del Director de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, però per sort tenim un país normal on 

les institucions actuen. 

Segon. Manifestar el suport de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de 

la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar 

responsabilitats a les persones implicades. 
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Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que 

defensin un nou país lliure de corrupció d’Estat.  

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 

de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  

Bellaterra, 27 de juliol de 2016 

Grup municipal Esquerra Republicana 

Debat. 

 

Sr. Macarulla: Tot i que estem d’acord, Convergència s’abstindrà. Considerem 
que debatem temes d’àmbit local i relacionats amb l’EMD. No nacionals. No 
estem per això. Estem més propers als temes que afecten als veïns de 
Bellaterra. 

Sr. Andreu: A Gent per Bellaterra donarem llibertat de vot. Recomenem 
l’abstenció. Estem per defensar tots els temes propis de la gestió de l’EMD que 
ens afecten directament. 

Sr. Oltra: Vull senyalar, que si bé entenc la lògica, els temes supralocals tenen 
que preocupar. També ens afecten. 

 

Votació: El grup polític Gent per Bellaterra, s’absté. El Grup de Convergència 
s’absté. I el grup d’ERC-Acord Municipal vota a favor de la moció.  

 

15.- MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE 

REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del 

dictador Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 

de juliol de 1936 contra la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la 

força un règim dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 

Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra 

les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a 

terme una persecució sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, 

sindicats i entitats culturals. 
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Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra 

sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a 

Catalunya entre els anys 1938 i 1975. Aquests consells de guerra van 

comportar penes de presó, reclusions en camps de concentració, camps de 

treball forçats, i fins i tot execucions. 

L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 

L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les 

següents entitats memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per 

la Llibertat a Catalunya, Associació de Víctimes de la Repressió 

Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos 

polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix 

Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de 

Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, 

Associació de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, 

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà 

(ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN 

de familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a 

la consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una 

proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a 

terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975. 

Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la 

cambra catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació 

jurídica de les víctimes del franquisme que actualment està en tràmit al 

Parlament de Catalunya (202-00029/11). 

Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte 

jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, 

instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el 

Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 

55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril 

de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 

d’agost.” 

 

Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus 

familiars, una certificació de la nul·litat del procediment i sentència 

corresponents. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa 

d’adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i 

dels crims comesos per aquest règim.  

Segon. Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 

del franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups 

polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts 

espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a 

les associacions de recuperació de la memòria. 

Bellaterra, 27 de juliol de 2016 

Grup Municipal ERC 

Votació: Gent per Bellaterra s’absté. Convergència Democràtica de Catalunya 

s’absté i Esquerra Republicana de Catalunya vota a favor. 

 
16.- MOCIÓ PER OBTENIR RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES 
AL DARRER PLE. 
 
Atès que la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en el seu article 105 
regula la formulació de preguntes durant les sessions plenàries municipals i la 
obligatorietat de donar resposta. 
 
Atès que el vocal d’ERC a l’EMD, en el torn de precs i preguntes del Ple de la 
Junta de Veïns del mes d’abril va realitzar un plec de més de 20 preguntes per 
escrit sobre diversos temes relatius al poble i especialment en referència al 
Turó de Sant Pau. 
 
Atès que el President de l’EMD va declinar respondre les preguntes en el Ple 
per la seva extensió, comprometen-se a donar resposta per escrit. 
 
Atès que, a dia d’avui aquestes respostes encara no han arribat al grup 
municipal d’ERC Bellaterra. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’ERC a l’EMD Bellaterra proposa l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Requerir al Govern de l’EMD de Bellaterra resposta escrita a les 
preguntes formulades pel vocal d’ERC durant el Ple ordinari de la Junta de 
Veïns i Veïnes de Bellaterra del mes d’abril. 
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Segon.- Comunicar aquest acord al President de l’EMD i als grups municipals 
de l’EMD. 
 
Bellaterra, 27 de juliol de 2016. 
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Sr. Oltra: Retiro la moció. Està presentada pel President de l’EMD la resposta 
a les preguntes formulades. 
 
 
17.- MOCIÓ PER LA POSTA EN MARXA DE LA WEB DE TRANSPARÈNCIA 
 

Atès que la regulació de conceptes com transparència, accés a la informació, 
bon govern i govern obert, neix de la necessitat de donar eines als ciutadans 
destinataris finals dels servies públics d’interès general, per tal de conèixer 
quines són les funcions de les administracions, com es duen a terme i sobretot, 
amb quins recursos, i l’aplicació i control d’aquest recursos públics, el que es 
coneix com control pressupostari. 

 

Atès que per tal  de garantir aquest principi de qualitat en l’actuació de 
l’Administració pública catalana i de les entitats vinculades o prestadores de 
serveis públics, és necessari demanar que l’actuació de les administracions 
sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la 
informació al ciutadà. 

 

Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, de caràcter estatal va entrar en vigor el passat 
mes de desembre de 2014.  

 

Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, de caràcter nacional i publicada al DOGC el 31 
de desembre de 2014; en la seva disposició final quarta establia que la llei 
entrava en vigor al cap de is mesos després de la seva publicació al DOGC. 
Per tant la llei 19/2014 és d’obligat compliment per les entitats des del 1 de 
juliol de 2015. 

 
Atès que l’EMD en data xxx va demanar assessorament jurídic a la Diputació 
de Barcelona i que va rebre la recomanació de retardar la posta en marxa de la 
web de transparència fins que la Diputació pogués clarificar els criteris més 
idonis per la seva confecció.  
 
Atès que mesos després l’EMD ha insistit en la recepció de l’assessorament 
jurídic sense èxit i que davant de la manca de resposta de la Diputació ha 
expirat ja el termini per la posta en marxa de la web. 
 
 
ACORDEM: 
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CREAR el Portal de transparència de l’EMD.  
 
REALITZAR les accions necessàries perquè els treballadors de la EMD que 
estaran a càrrec de la web de transparència rebin la formació necessària. 
 
ACTIVAR el Portal de transparència de l’EMD Bellaterra en un termini màxim 
de tres mesos. 
 
COMUNICAR aquest acord a tots els veïns de Bellaterra.  
 
 
EL PRESIDENT, 
RAMON ANDREU ATIK 
 
 
Bellaterra, a 27 de juliol de 2016 
 

Votació: S’aprova per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, un vot a favor 
de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

18.- Precs i preguntes 

Sr. Oltra: Hi ha alguna novetat sobre la cessió de la carretera BV 1414 i 
referent a la taxa a cobrar a les empreses de telefonia mòbil? 

Sr. Andreu: Referent a la cessió de la carretera BV 1414 l’Ajuntament no ha 
donat resposta. Referent als costos de manteniment de la carretera són baixos. 

Referent a la taxa a imposar a les empreses de telefonia mòbil. Tenim el model 
de l’Ordenança aprovada per l’Ajuntament de Madrid. Hem de redactar l’estudi 
econòmic. No tenim capacitat per fer-ho. Hem contractat a una empresa 
externa per què ho elabori. 

Sr. Macarulla: Cóm tenim els cartells dels límits de Bellaterra? 

Sr. Andreu: Els tenim bé posats. Una proposta seria tornar a posar el cartell a 
la rotonda del Turó de Sant Pau i a la sortida de Turó de Sant Pau. 

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                                 BEATRIZ RIPOL CARULLA 
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