
 

 
Acord per aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per revisar les bases que 
regulen la prestació de serveis, funcionament i finançament de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra. 
 
 
 
 

Atès que, històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important que varen 

provocar ja l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 1992 l'intent de segregació. 

 

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

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

 

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

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

social del municipi. 

 

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

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

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

2015. 

 

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

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

Consultes i participació de la Generalitat de Catalunya i amb totes les garanties democràtiques i va 

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

clar favorable al SÍ del 94%. 

 

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

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

DEMOCRÀTIC sòlid i inequívoc que condiciona les actuacions democràtiques. 

 

Atès que, en data 28 de setembre de 2015 l’EMD Bellaterra per unanimitat en el seu acord de Ple 

va proposar a l’Ajuntament de Cerdanyola la segregació per crear el nou Municipi. 

 

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

manifestar contrari a la segregació de Bellaterra i partidari de millorar el Conveni actual que 

contenen les bases de funcionament de l’EMD Bellaterra incrementant la seva autonomia. 

 



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

al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que va acordar per unanimitat, que es creés 

una Taula de negociació per millorar el Conveni integrada per el Departament de Governació, 

l’Ajuntament de Cerdanyola, i l’EMD Bellaterra. 

Atès que, en aquesta Taula de negociació, Governació, Ajuntament, EMD, l’EMD Bellaterra en data 

14 de juny de 2016 va proposar per escrit acordar el mateix conveni que aplica l’Ajuntament de 

Sant Cugat a l’EMD de Valldoreix i que aquesta proposta va ser rebutjada per l’Ajuntament de 

Cerdanyola. 

Atès que, havent passat ja més de dos anys sense que l’Ajuntament hagi proposat oficialment un 

text complert en el que l’EMD de Bellaterra es pugui pronunciar a favor o en contra. 

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

l’Ajuntament, son coneixedors de que aquesta proposta que adjuntem és en un 70% el resum de 

les voluntats expressades per l’Ajuntament. 

 

Acordem:  

 
Primer.- Aprovar la proposta de Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per revisar les Bases que regulen la 
prestació de Serveis, funcionament i finançament de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra. 
 
Segon.- Traslladar a l’Ajuntament de Cerdanyola aquesta proposta perquè pugui ser 
debatuda i, si és el cas, aprovada per el seu Ple municipal. 
 
Tercer.- Donar per finalitzades les negociacions de la “Taula de Negociació per la millora 
del Conveni actual” si en un termini de 10 dies naturals no s’arriba a un acord entre 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als grups polítics de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

El President, 

Ramon Andreu Atik 

 

 

Bellaterra, a 6 de març de 2018 
 


