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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 9 D’ABRIL DE 2014 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 9 de juny 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) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

Excusa la seva absència els vocals Sr. Miguel Àngel Vàzquez Heras i Sra. Montserrat Muñoz Casals. 

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.- Aprovació de les actes de les sessions de data 13 de febrer de 2014 i 27 de febrer de 2014. 

S’aproven per unanimitat dels membres assistents les actes de les sessions de data 13 de febrer de 2014 

i 27 de febrer de 2014. 

2.- Aprovació inicial de la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres en les 

vies publiques de Bellaterra. 

Atès que Bellaterra te una situació estratègica en l’àmbit de la mobilitat del Vallès per la seva proximitat a 
les autopistes més importants de Catalunya A7-B30, C-58 i E-9. 
 
Atès que Bellaterra (un poble de 3.000 habitants) està travessada de forma arterial per la carretera BV-
1414 que suporta el trànsit de més de 20.000 vehicles diaris. 
 
Atès que la EMD de Bellaterra és l’Administració competent en matèria de trànsit i que te pendent de 
realitzar el seu propi Pla de mobilitat. 
 
El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns l’adopció del 
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. 
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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. 
 
S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (C i U). 

 

3.- RENÚNCIA A L’ACTUACIÓ INCLOSA AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER 

INVERSIÓ EXERCICI 2014. 

ANTECEDENTS. 

Primer.- l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra va ser constituïda per Decret 167/2009, de 3 de 

novembre, del Departament de Governació i Administracions Públiques. 

Segon.- L’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra té incloses al Pla Únic d’Obres i Serveis de 

Catalunya per a l’exercici 2014 l’actuació següent: 

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBV. PUOSC 

Pas de vianants sota la carretera BV 1414 al traçat 
del “camí verd” 

213.806,45.- € 171.045,16.-€ 

 

Tercer.- Els ingressos ordinaris de l’EMD Bellaterra que es liquidaran a l’exercici 2014 són: 

.- Aportacions de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès:        388.683,71.-€ 

.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, 

càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus: 45.374,-€ 

.- Ingressos patrimonials: 65.889,01.- € 

Quart.- Amb aquests ingressos, l’EMD de Bellaterra ha de fer front a tota la despesa ordinària de 

l’exercici 2014. 

Cinquè.- Durant aquests exercicis 2013 i 2014, l’EMD té una despesa jurídica molt important, de la qual, 

el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya està assabentat. 

Sisè.- L’EMD Bellaterra no té altre font de finançament d’altres entitats publiques per fer  front a la part no 

subvencionada del PUOSC a l’esmentada actuació. (20% del cost de les obres) i, amb els ingressos 

ordinaris entraríem en una situació de desequilibri financer. 

Atès que els ingressos de l’EMD estan limitats, no podem donar de baixa despesa corrent per finançar 

amb recursos propis la inversió esmentada. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE: 

.- Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les Bases reguladores i execució del Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest 

període. 

.- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Per tot això; 

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

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la renuncia al 50% de la 

subvenció. 

Segon.- Que l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra utilitzarà el 50% de la subvenció en despesa 

general. 

Debat.- 

Sr. Andreu.- L’EMD Bellaterra, als seus inicis, a l’any 2010, va heretar un espai públic molt deteriorat 

(zones verdes, zones forestals, vies públiques, voreres...). Tot aquest espai s’ha de posar al dia d’acord 

amb la legislació vigent i poder evitar responsabilitats subsidiàries de l’Entitat Municipal Descentralitzada 

en cas d’accidents.   

Sr. Folch.- L’espai públic està molt deteriorat. Nosaltres vam votar en contra de la realització d’aquesta 

actuació Es tracta d’una actuació molt puntual amb un pressupost de 213.000.- €, del qual l’EMD ha de 

posar 40.000.- €. Ens vam oposar a la realització d’aquesta actuació. Amb la renúncia del 50% de la 

subvenció, podrem fer front a les actuacions esmentades. Disposarem de 85.000.- € per fer altres 

actuacions, ja sigui voreres i altres que ja decidirem. 

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

Convergència i Unió (C i U). 

 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL CONTROL DE 
TRANSIT AL CAMÍ ANTIC I DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE TARGETES 
 
 
Article 1. Disposició general: fonament, àmbit i naturalesa. 

Aquesta ordenança es dicta a l’empara de la legislació vigent en matèria de circulació urbana i seguretat 
viària, i en especial en base a l’art. 7, apartat a) del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, que atribueix 
als municipis la competència en l’ordenació i control del trànsit en las vies urbanes, competència aquesta 
que te atribuïda aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per virtut del que disposa l’article 
82.1-d) del Text refós de la Llei municipal y de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i l’apartat D) de les Bases que regulen la prestació de serveis i funcionament 
d’aquesta Entitat, de 9 de juny de 2005, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en 
sessió de 21 de juliol de 2005, que formen part integrant de l’acord de constitució de la mateixa Entitat. 

La taxa per l’expedició de les targetes de les pilones instal·lades al Camí Antic  per regular el trànsit rodat 
s’estableix de conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20.4-a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
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5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i d’acord amb el que 
estableixen els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal. 
 
Article 2. Objecte 

Es objecte de la present ordenança regular el pas del trànsit rodat per la nova connexió del Camí Antic amb 
Sant Cugat, instal·lant un sistema de control d’accessos amb pilones escamotejables, com la solució més 
adient per aconseguir seguretat i al mateix temps pacificar el recorregut del carrer Pin i Soler i el Camí Antic, 
dissuadint el seu us intensiu, i l’expedició del corresponent document acreditatiu o targeta que permeti 
l’activació de la pilona i el trànsit al indicat recorregut del carrer Pin i Soler i Camí Antic. 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, 
a instància de part, de la targeta per activar la pilona i permetre el trànsit al Camí Antic des de la seva 
ubicació. 
 
Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès dels quals redundi la 
tramitació de la targeta o expedient de què es tracti. 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

Article 4.- Quota tributària 

El dret a l’obtenció de la targeta i la quota tributària es determina: 

a) Per les persones empadronades, que estaran exemptes de la primera tramitació y de renovació 
anual; i pel tràmit de renovació per pèrdua es fixa una taxa de 15 euros. 

b) Per les persones no empadronades que compleixen una de las següents condicions: ser propietari 
d’un immoble de Bellaterra, ser titular d’un contracte de lloguer d’un immoble de Bellaterra, o 
figurar en el llibre de família d’un propietari d’un immoble de Bellaterra empadronat; i pel tràmit de 
la primera tramitació i/o de renovació per pèrdua ex fixa una taxa de 30 euros, i pel tràmit de 
renovació anual es fixa una taxa de 50 euros. 

c) El personal de l’EMD i el personal de servei de les empreses i d’altres administracions involucrats 
en ella resten exempts de taxa. 

 

Article 5.- Acreditament 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació per 
l’obtenció de la targeta. 

 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1er.- Aprovar la modificació de l’ordenació i regulació del pas de trànsit rodat per la nova connexió del 
Camí Antic amb Sant Cugat i control d’accessos amb les pilones instal·lades com la solució més adient 
per aconseguir seguretat i al mateix temps pacificar el recorregut del carrer Pin i Soler i el Camí Antic, 
dissuadint el seu us intensiu. 
 
2on.- Aprovar la imposició de la taxa per l’expedició del corresponent document acreditatiu o targeta que 
haurà d’activar la pilona i el trànsit al Camí Antic. 
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3er.- Aprovar provisionalment l’ordenació d’aquesta taxa segon el text de l’ordenança fiscal reguladora 
que s’annexa. 
 
4rt.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant 30 dies dins els quals els 
interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, i l’anunci 
de la seva exposició en el Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment de que en el cas que no 
s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins aleshores provisional, 
sense que calgui un nou acord. 
 

Debat.- 

El President dona la paraula al vocal Sr. Ramon Sans. 

Sr. Sans.- Va ver una queixa al Síndic de Greuges d’una senyora a Sant Cugat que porta el seu fill a 

l’escola Ramon Fuster. El Síndic es va donar la raó. Hi ha casos que són especials. El Síndic ens va 

recomanar treure de l’Ordenança els casos especials, eliminar-los. Aquesta eliminació comporta 

l’aprovació provisional de l’Ordenança, l’exposició pública i l’aprovació definitiva de la mateixa. 

Sra. Gómez.- S’estudiarà cada cas específic? 

Sr. Andreu.- El cas especial sempre es pot estudiar. 

Sr. Andreu.- Aquesta senyora no pot passar per les pilones. 

Sr. Folch.- La nostra postura serà l’abstenció. Pot haver-hi casos especials que poden interessar nos. 

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

Convergència i Unió (C i U). 

 
5.- Acord d’oposició a l’abocador de Can Fatjó dels Aurons. 

 
Atès la sol·licitud de la Plataforma contra l’Abocador de deixalles de Can Fatjó dels Aurons, de demanar 
als Ajuntaments de Cerdanyola i de Sant Cugat i a l’EMD de Bellaterra que facin les gestions oportunes 
davant la Generalitat per defensar l’interès general del territori: el compliment de la normativa i la 
restauració immediata del clot amb terres netes, ja sigui por la pròpia empresa o, de forma subsidiària, 
per la Generalitat de Catalunya; 
 
Vist que el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Catalunya 2013-2020 no 
inclou la necessitat de la construcció d’un abocador a Can Fatjó dels Aurons. 
 
 
Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Oposar-nos a qualsevol modificació urbanística que permeti la construcció d’un abocador a Can 
Fatjó dels Aurons. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya la no inclusió en l’aprovació definitiva del Pla 
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Catalunya com abocador/dipòsit controlat 
de residus el clot de l’explotació minera de Almar Productos Cerámicos, S.A. 
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Sr. Folch.- El nostre grup votarà a favor. Estem contraris a l’abocador. Estem completament a favor de 
que reposin el forat amb material inert, terra, roques, amb el que sigui sempre que no danyi el medi 
ambient. Escoltem totes les propostes que hi ha.  
 
Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (G per B) i dos vots a favor de 

Convergència i Unió (C i U). 

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

 

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

 

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 
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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. 

 

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. 
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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” 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA. SALA DE 
LO CONTENCIOS AMDINISTRATIU. SECCIÓ CINQUENA. 
 

Debat.-  

Sr. Andreu.- El Ple de l’aprovació inicial del Pressupost exercici 2014 de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès no es va notificar al President de l’EMD, ni tampoc les comissions informatives. Aquell Ple es va 

celebrar sense l’assistència ni el coneixement del President. Es tractava d’un Ple amb molta relació amb 

l’EMD, ja que el pressupost inclou la partida de la transferència de diners a l’EMD. 

Es va enviar una carta a l’Alcaldia des d’aquesta Presidència i se li va informar dels fets. També es va 

demanar que en el termini de deu dies faci arribar a l’EMD l’expedient complert del Pressupost 2014. No 

ha hagut resposta de l’Ajuntament. 

Sr. Folch.- El nostre grup s’abstindrà en la votació. Estem conformes que hi ha marginació de 

l’Ajuntament de Cerdanyola a l’EMD Bellaterra. L’Ajuntament està actuant malament. Recolzarem sempre 

al President de l’EMD en aquests temes. 

Per altra banda, estem molt en contra de la interposició de recursos contenciosos. Ja sabem que és difícil 

la relació amb l’Ajuntament, però hi ha la via del diàleg. 

També, parlant amb persones de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès em diuen que, des de fa temps el 

President de l’EMD no assiteix als Plens. Creiem que seria bo que el President de l’EMD anessi als Plens, 

ja que tots els temes de Cerdanyola, directa o indirectament afecten a Bellaterra. Per posar un exemple, 

la persona que va fer una intervenció en el “plenillo”. En qualsevol “plenillo” poden fer preguntes sobre 

temes de Bellaterra. Encara que no siguin directament, si indirectament, per exemple podria ser la pujada 

d’impostos. Això és tant sol un suggeriment. 

Sr. Andreu.- Jo os demanaria que votéssiu a favor d’aquesta proposta. És tracta d’un punt importat. El no 

convocar al President ni a les comissions informatives, ni al Ple d’aprovació del Pressupost, que pot 

defensar els drets d’aquesta Administració és d’una magnitud molt gran. 

No estar units en aquest punt ens debilita. És un fet molt greu per part de l’Ajuntament. Des de l’EMD li 

donem peu per poder lo corregir. L’Alcaldessa no respon ni a la carta de l’EMD. Aquest contenciós és de 

tot el poble de Bellaterra, al qual se li està negant la informació i poder defensar els interesso de 

Bellaterra en un Ple. En aquest punt és important que puguem estar d’acord. 

En relació a la meva presencia en els Plens de Cerdanyola, quan hi ha temes que afecten a Bellaterra 

sempre assisteixo. Quan no hi han temes no te gaire sentit, però respecto l’opinió del grup de CiU. 
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Respecte al “plenillo” es tracta d’un control per part dels ciutadans als òrgans de govern, així considero 

que  el “plenillo” de temes de Bellaterra és avui. És avui quan hem de donar resposta als ciutadans i no 

en el Ple de Cerdanyola, aquest no és el lloc idoni per donar una resposta al ciutadà de temes de 

Bellaterra. Plantejar al “plenillo” de Cerdanyola, que no és competent, no té sentit. L’Ajuntament de 

Cerdanyola tenia que haver derivat a la ciutadana al “plenillo” de Bellaterra per poder expressar la seva 

preocupació. 

Sr. Folch.- El “plenillo”, no és control del ciutadà als òrgans del govern. 

Per altra banda, Ens costa molt donar suport a altra contenciós. Al 2013 hem gastat uns 100.000.- € en 

advocats i procuradors, xifra molt elevada en un pressupost reduït com és el de l’EMD.  

Sr. Andreu.- Igualment crec que hem d’estar units en aquest punt. És un tema institucional, de 

representació de l’Entitat Municipal. No convocar al President a un Ple és una falta al poble de Bellaterra. 

Hi ha d’haver unes formes que les hem de defensar. 

Sra. Gómez.- Entenem que els Plens s’han de convocar. Tenim el màxim respecte a la figura del 

President, però  els veïns de Bellaterra no tenen cap culpa de la mala relació entre l’EMD i l’Ajuntament. 

Per lo qual, recolzo el que ha dit el Gustau Folch. 

Sr. Folch.- Donar suport al Govern per interposar altre contenciós contra l’Ajuntament va contra la nostra 

postura. Aquests recursos econòmics de 100.000.- € que s’ha gastat l’EMD en recursos contenciosos els 

necessiten els ciutadans de Bellaterra. Creiem que hi ha un excés de recursos contenciosos interposats 

tant per l’EMD com  per l’Ajuntament.  

Sr. Andreu.- Aquest contenciós impugna el Ple de l’aprovació del Pressupost 2014, ja que ens retiren de 

la quantitat total a rebre per l’EMD, els 16.000.- € dels Fons de Cooperació Local de Catalunya.  

Podríem fer una carta a l’Ajuntament i que modifiqui la quantitat a transferir a l’EMD, incloent  la quantitat 

de 16.000.- € que l’EMD rep de la Generalitat en concepte de Fons de Cooperació Local de Catalunya. 

Sr. Folch.- En aquest intent de l’EMD de negociar i recuperar els 16.000.- € dels Fons Català de 

Cooperació estaríem d’acord. 

Sr. Andreu.- Doncs, retirem la proposta i ens emplacem per consensuar el text. 

 

7.- PRECS I PREGUNTES. 

Sra. Gómez.- Referent al document signat entre el Club Bellaterra i l’Ajuntament de Cerdanyola de cessió 

per part del Club Bellaterra de l’espai de 100 m2 a l’Ajuntament, pregunto si aquest document delimita l’ús 

d’aquest espai?. 

Sr. Andreu.- El conveni Institucional de creació de l’EMD, estableix la cessió gratuïta d’un espai de 100 

m2 durant 20 anys en el Club Bellaterra. Aquest dret ve de la requalificació que es va poder fer de les 

obres del Club, en zona d’equipament. Fruït d’aquesta requalificació la compensació a l’interès general, la 

càrrega urbanística va ser cedir l’espai de 100 m2. 

Aprovada la constitució de l’EMD, l’Ajuntament i el Club Bellaterra signen un annex al conveni, on 

s’estableix expressament que, el Club Bellaterra, desprès d’acabar les obres, cedirà gratuïtament un 
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espai de 100 m2 en zona d’equipaments, i que les despeses de condicionament del local cedit seran a 

càrrec de l’Ajuntament o de l’EMD. L’ús d’aquest espai serà el que decideixi el Club i l’Ajuntament. 

El Sr. Andreu invita als vocals de CiU venir a les oficines de l’EMD en qualsevol moment i per analitzar els 

documents. 

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vistiplau del Sr. President, a Bellaterra, a 9 d’abril 

de 2014. Dono fe. 

  

 

Vist i plau,                                                                                     Dono fe, 

                            

El President                                                                                  La Secretària-Interventora 

 


