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_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Respecte i llibertat

Des que es va aprovar la Constitució, sempre l’he vista com quelcom que ens 
garantia els nostres drets i sobretot les nostres llibertats. Va ser el document que 
va consolidar la transició democràtica espanyola i ha estat símbol i garantia de 
llibertat durant molts anys. Actualment però, se’m fa estrany veure com aquest 
document s’està utilitzant per coartar una de les nostres llibertats més bàsiques: 
la llibertat d’expressió. La llibertat d’expressar els teus pensaments i els teus 
sentiments sense por i amb respecte.

Crec que aquest és un principi bàsic per poder afrontar els conflictes de la 
nostra vida amb respecte i tolerància. Crec que les solucions més correctes als 
diferents problemes mai passen per la repressió, i que la llibertat d’expressió és 
una eina bàsica per garantir una convivència sana i respectuosa.

És per aquest motiu que com a president de Bellaterra us convido a participar 
del 9N tant per el sí com per el no i sobretot a fer-ho amb el màxim respecte per 
les diferents ideologies.

Humilment, penso que els nostres principis bàsics han d’estar sempre per sobre 
de les nostres ideologies de caire polític. La llibertat, la igualtat, la sinceritat, el 
respecte... són valors més potents que Catalunya i Espanya, i ens defineixen com 
a persones íntegres i dignes. Per tot això, espero que el dia 9 de novembre sigui 
un dia de festa i participació, però sobretot un dia de respecte i llibertat.

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.emdbellaterra.cat                  Imprenta: Gràfiques Mur       i 100% reciclable 
info@bellaterra.diba.cat

TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9 a 13 i de 16 a 18 h.

_

SERVEIS SANITARIS
Cita prèvia Atenció Primària  93 728 44 44 

CAP Serraparera  93 580 63 63

CAP Canaletes  93 591 07 40

CAP Fontetes  93 594 44 70

CAP Farigola                                           93 691 95 89

Alcohòlics Anònims  93 317 77 77

Centre Salut Mental  93 580 96 77

Creu Roja  93 691 61 61

Programa d’Atenció a la Dona  93 594 21 99

Ass. Esp. Contra el Càncer  93 414 25 25

Hospital Parc Taulí  93 723 10 10

Hospital General de Catalunya  902 533 333

CatSalut Respon (24h) 061

FARMÀCIES
Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13’30 i 16’30-20 hr  
Cap de setmana 11-14 hr

Farmàcia de l’Autònoma  93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB  93 581 19 74

Universitat Autònoma UAB  93 581 10 00 

Escola Ramon Fuster  93 586 41 06

La Llar d’en Pitus 93 594 00 71

CEIP Escola Bellaterra  93 581 15 83

IES Pere Calders  93 580 14 77

Escola Walforf-Steiner “El Til·ler”  93 592 97 95

La Vall  93 580 37 37

El Musical  93 580 42 46

El Club  93 580 25 42

SAF  93 581 19 34

COSSOS POLICIALS
Mossos d’Esquadra                                   93 592 47 00

Policia Local                                              93 691 20 00

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola  010

Ajuntament OAC  93 580 88 88

Ateneu (extensió)  870

Urbanisme  93 591 41 22

Cultura  93 591 41 33

Emergències  112

Ambulàncies Emergències  061

Bombers  112

Policia Local  092  
 93 691 20 00

Mossos d’Esquadra  112  
 93 592 47 00

Policía Nacional  091  
 93 594 24 80

Ambulàncies  93 712 03 03

Ambulància Creu Roja  93 580 33 33

Dones en Situació de Violència  900 900 120

Aigües Cassa - Avaries  902 290 280

Fecsa Endesa  800 760 706

Gas Natural  902 199 199

Repsol Butà  901 100 100

Correus UAB  93 581 14 06

Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00

FGC  93 205 15 15

Renfe  902 320 320

Taxi Class (Mercedes)  93 307 07 07

Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27

Aeroport Barcelona Aena  902 404 704
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Notícies

Abans de rebre resposta, però, el Tribunal Cons-
titucional va suspendre la Llei de consultes i 
el decret de convocatòria, provocant l’anul·lació 
d’aquesta votació i el naixement del procés partici-
patiu i popular que tindrà lloc aquest 9N.  

El govern de l’EMD, a l’igual que 920 municipis 
de Catalunya, va aprovar per unanimitat el 22 
de setembre una moció de suport a la consul-
ta sobre el futur polític de Catalunya convocada 
pel president de la Generalitat. Aquest text va ser 
entregat en un acte institucional, el 4 d’octubre, pel 
president de l’EMD, Ramon Andreu, al Palau de la 
Generalitat.

L’EMD, així, es comprometia a facilitar els recursos 
i les eines necessàries per fer-la possible la consulta 
alhora que es feia una crida a la participació. En 
aquest sentit, l’EMD va enviar una carta al Departa-
ción de Governació de la Generalitat oferint el local 
del Centre Cívic de la plaça Maragall per poder 
celebrar la votació el 9 de novembre.

Bellaterra col·labora 
amb el 9N
_

_

El govern de l’EMD va oferir 
el local del Centre Cívic per 
celebrar el 9N a Bellaterra, 
però per motius logístics la 
Generalitat ho va descartar
_

Ramon Andreu entrega a Jordi Vilajoana l’acord del ple de Bellaterra

Els vocals de l’EMD van expressar el seu suport al 9N en el ple del 22 de setembre. D’esquerra a dreta: Montse Muñoz, Miquel Vázquez, Helena Figuerola, 
Ramon Sans, Ramon Andreu, Beatriz Ripol (secretària), Tensi Torrecilla, Silvestre Iranzo, Remei Gómez i Gustau Folch

_

El local de participació 
assignat a cada persona es 
fa en funció de l’adreça que 
consta al DNI
_

L’EMD, en suport a aquesta activitat, va tornar 
a oferir a la Generalitat les seves instal·lacions. 
Finalment, però, el Govern ha optat per celebrar 
la votació del 9N a l’institut Pere Calders, situat a 
l’entrada de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per la rotonda del Turó de Sant Pau,

Totes les instruccions referents al 9N es poden 
consultar al web www.participa2014.cat. La 
Generalitat ha concentrat la participació en la xarxa 
d’instituts públics de Catalunya per motius logístics 
i informàtics. Al contrari del que molta gent pensa, 
el 9N no es podrà votar a qualsevol institut, sinó 
que és necessari consultar al web quin és l’institut 
assignat en base al domicili que consta en el DNI. 

_

Els veïns amb adreça de 
residència en el DNI a 
Bellaterra estan assignats a 
l’institut Pere Calders, de la 
UAB
_

Notícies
| E

M
D

 IN
FO

R
M

A
 #

10



NotíciesNotícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

 #
10

06 07

El 9N, a l’institut Pere Calders 
de la UAB
_

Per anar-hi a peu
_

Per anar-hi en cotxe
_

1 Entreu a la Via Verda per qualsevol dels seus 
punts d’accés.
2 Camineu en sentit Sabadell fins arribar a la rampa 
d’accés al Turó de Sant Pau que hi ha després de 
passar per sota de la carretera de l’Autònoma.
3 Un cop al Turó de Sant Pau agafeu el camí de 
vianants que transcorre en paral·lel a la carretera de 
l’Autònoma.
4 Arribareu a una rotonda. L’institut està ubicat 
després de la rotonda, a mà dreta.

1 Circuleu per la carretera BV-1414 en sentit Saba-
dell, cap a la benzinera. 
2 Un cop a la rotonda de l’escola La Vall agafeu la 
primera sortida, en direcció al Turó de Sant Pau i el 
campus de l’Autònoma.
3 Al cap de 900 metres arribareu a una rotonda. 
Agafeu la primera sortida i al cap de 60 metres 
gireu a l’esquerra, al carrer de l’Escoleta. L’institut 
us quedarà a mà esquerra. 

Per segona vegada la Justícia ha tornat a obli-
gar l’Ajuntament de Cerdanyola ha complir 
íntegrament el pressupost aprovat per l’EMD de 
Bellaterra i deixa així sense efecte la rebaixa unila-
teral pròxima al 30% que havia aprovat el consistori. 
Després de la primera sentència de l’octubre del 
2012 -en relació al pressupost del 2011-, ara el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona 
ha dictat una nova sentència favorable a l’EMD i 
obliga l’Ajuntament de Cerdanyola al pagament de 
85.000 euros per compensar la reducció del pressu-
post assignat a l’EMD per a l’any 2012.

En aquesta ocasió, la sentència obliga a pagar 
la diferència entre el pressupost real de l’EMD i 
l’aportació aprovada pel consistori, els interessos 
acumulats i les costes del judici.

Malgrat aquestes dues sentències, l’Ajuntament de 
Cerdanyola continua incomplint el conveni ins-
titucional, on es fixa que els pagaments a l’EMD 
s’han de fer al gener i al juliol de cada any. De fet, 
l’Ajuntament retarda els pagaments a tres mesos 
vençuts. 

S’ha de tenir en compte que durant el tràmit de 
constitució de l’EMD, l’any 2008 la Comissió de 
Delimitació Territorial de la Generalitat va dema-
nar a l’Ajuntament de Cerdanyola que concretés 
detalladament la viabilitat econòmica de l’EMD. La 
Generalitat també va expressar els seus dubtes 

Segona sentència 
a favor de 
Bellaterra
_

que l’EMD tingués el finançament suficient per 
afrontar les seves responsabilitats. Tot i això, 
l’Ajuntament no va modificar el conveni institucio-
nal i va fixar en 452.728 euros anuals les necessitats 
pressupostàries de l’EMD. Les diferències entre les 
dues administracions van sorgir a partir del pressu-
post del 2011, quan l’Ajuntament de Cerdanyola va 
rebaixar aquesta xifra unilateralment al voltant del 
30%.

_

En la primera sentència, 
corresponent al pressupost  
del 2011, l’Ajuntament ja 
va ser condemnat a pagar 
quasi 134.000 euros
_

_

Ara, la Justícia obliga 
l’Ajuntament de Cerdanyola 
a pagar 85.000 euros 
rebaixats unilateralment del 
pressupost del 2012
_

1 2

3 4

1 2

3

Pel 9N, la Generali-
tat assigna l’institut 
Pere Calders als 
veïns amb el DNI 
amb una adreça 
de Bellaterra. És 
l’institut que hi ha a 
l’entrada de la UAB 
des del Turó de Sant 
Pau. Al web www.
participa2014.cat/
on-puc-votar.html 
ho podeu consultar.
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ESPECIAL

Des de l’inici del 2013, i en reiterades ocasions, 
l’EMD ha demanat oficialment i per escrit 
a l’alcaldessa de Cerdanyola que rebaixés 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) de tot Cer-
danyola. Aquesta petició de l’EMD es va donar 
a conèixer a totes les associacions de veïns 
de Cerdanyola, al compartir una càrrega fiscal 
desorbitada. Finalment, en el decurs del ple de 
l’Ajuntament de Cerdanyola d’aquest mes d’octubre, 
l’alcaldessa, Carme Carmona, ha confirmat que 
ha demanat oficialment i per escrit al Ministeri 
d’Hisenda la revisió a la baixa dels valors cadas-
trals. 
_

L’alcaldessa activa la revisió 
cadastral, que rebaixarà l’IBI 
del 2016
_

L’alcaldessa 
cedeix i 
rebaixarà l’IBI
_

L’Impost de Béns Immobles es fixa en base a dos 
paràmetres. El primer, la valoració cadastral de la 
finca i que realitza el Ministeri d’Hisenda, i que en 
el cas de Bellaterra es va fer l’any 2006. El segon, és 
un coeficient multiplicador que fixa l’Ajuntament 
de Cerdanyola i que actualment és 0,506, una xifra 
relativament baixa.

L’IBI que se suporta a Bellaterra està totalment des-
orbitat degut a que els valors cadastrals es van fixar 
segons el valor de mercat immobiliari durant l’any 
2006, en plena bombolla immobiliaria. Actualment, 
les finques de Bellaterra tenen un valor cadastral 
que en alguns casos sobrepassa el valor de mercat. 
La Llei del cadastre fixa que els valors cadas-
trals han de ser la meitat del valor de mercat i 
que mai poden ser superiors al valor de mercat.

Durant l’any 2015 els veïns rebran un carta del Mi-
nisteri d’Hisenda on es comunicarà la nova valora-
ció cadastral dels seus immobles. És de suposar que 
aquesta valoració serà, aproximadament, la meitat 
del valor cadastral actual.

Com es calcula l’IBI?
_

Assessorament  
per a reclamar 
el valor 
cadastral
_

Ministeri d’Hisenda
A través de la Direcció General del Cadastre i 
de la Gerència Territorial del Cadastre fixa el 
valor cadastral dels immobles. La base impo-
sable de l’Impost de Béns Immobles (IBI) és 
constituïda pel valor cadastral dels immobles 
(valor del sòl + valor de les construccions).

Ajuntament de Cerdanyola
Per fixar l’import final de l’IBI, multiplica el 
valor cadastral fixat per Hisenda per un tipus 
de gravamen únic per a tots els immobles del 
municipi. El coeficient aplicat aquest 2014 a 
Cerdanyola és 0,506.

L’EMD ha posat en marxa un servei gratuït 
d’assessorament professional adreçat a tots els 
propietaris d’un habitatge i que han rebut una carta 
del Ministeri d’Hisenda per una inspecció sobre els 
metres construïts declarats en la seva fitxa cadas-
tral.

El Ministeri d’Hisenda ha realitzat aquestes ins-
peccions amb imatge aèries i cobra una taxa de 60 
euros als propietaris als quals detecta irregularitats. 
L’escrit concedeix un període de 15 dies per poder 
fer al·legacions. 

Donada la complexitat del document enviat pel Mi-
nisteri d’Hisenda, l’EMD ofereix assessorament 
professional als propietaris que ho desitgin, 
informant-los del contingut de la inspecció i de 
les opcions legals. 

Aquest servei, que s’ofereix a les oficines de l’EMD 
de la plaça Maragall, està disponible les tardes de 
dimarts a divendres i també els divendres al matí. 
Per a reservar hora cal trucar al 93 518 18 30 o anar 
presencialment a les oficines de l’EMD.

_

L’IBI que suporta Bellaterra 
està desfassat perquè els 
valors cadastrals es van fixar 
el 2006
_

Ramon Andreu en roda de premsa el juliol del 2013

L’alcaldessa, Carme Carmona, presidint el ple de Cerdanyola

_

El Ministeri d’Hisenda 
ha realitzat aquestes 
inspeccions amb imatges 
aèries i cobra una taxa       
de 60 euros
_
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Presentació 
enquesta 
hàbits de 
consum dels 
veïns de 
Bellaterra

Deficient 
servei 
escombraries 
a Bellaterra

Cursa 
de la 
Diada 
2014

Festa 
Major 
2014

Jornada de 
seguretat 
aplicada 
als 
habitatges

Cavalcada 
de Reis 
2014

Bicicletada 
pel Camí 
Verd

Què és 
l’EMD de 
Bellaterra?

Agrupació 
EMD de 
Catalunya 

Tramitació 
Llei de 
Governs 
Locals

Joana 
Ortega 
defensa 
les EMD 
catalanes

Assemblea 
Agrupació 
EMD de 
Catalunya 
a Baldomar

Cursa       
de la  
Diada  
2013

www.youtube.com/emdbellaterra

Deute 
sobre la 
proposta 
de complir 
el conveni 
econòmic 
de l’EMD

Debat 
ampliació 
escola 
Ramon 
Fuster

Rotonda 
Sant Pau 
de Riu Sec

Festa 
Major de 
Bellaterra 
2013
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Segona fase del parc saludable de la Via Verda Primera fase del parc saludable de la Via Verda

La Cursa de la Diada és la més multitudinària de les que es fan a Catalunya 
l’Onze de Setembre

Les activitats culturals de la festa major han tingut el suport de la Diputació

Jornada sobre la mobilitat elèctrica Jornada del cicle d’autosuficiència dedicada a l’estalvi d’aigua

La sala gran del Centre Cívic ha millorat la seva acústica

Bellaterra 
avança amb la 
Diputació
_

Des de la seva constitució el 2010, l’EMD de Bella-
terra ha trobat en la Diputació de Barcelona un 
ferm aliat institucional per fer realitat diversos 
projectes al nostre poble gràcies a les diverses sub-
vencions atorgades.

Fins a l’abril del 2014, aquesta administració supra-
municipal ha adjudicat a l’EMD diverses subven-
cions econòmiques. Amb aquests recursos l’EMD 
ha tirat endavant activitats o actuacions de promo-
ció de l’esport i la cultura amb activitats incloses 
dins la festa major, la cavalcada de Reis, la Cursa de 
la Diada i el parc saludable del Camí Verd. La Dipu-
tació també ha atorgat subvencions per a la despesa 
corrent; per a accions de sensibilització i comunica-
ció ambiental com les jornades d’autosuficiència; i 
subvencions per a la millora de l’acústica del Centre 
Cívic de la plaça Maragall.

Un dels projectes més rellevants fets darrerament 
va ser el pla de manteniment i millora de les vo-
reres, que va permetre reparar més de 1.200 metres 
quadrats de voreres.

Des dels serveis tècnics de l’EMD s’està treballant 
en l’elaboració de nous projectes per a millorar el 
nostre poble i que tindran el suport econòmic de la 
Diputació.

Ramon Andreu amb Joaquim Ferrer, diputat delegat per a la Cooperació 
Local i alcalde de Vilassar de Mar

_

S’han finançat projectes 
com les jornades 
d’autosuficiència, el parc 
saludable de la Via Verda o 
la Cursa de la Diada
_

Les voreres de la carretera de Bellaterra es van beneficiar del pla de millora 
impulsat gràcies a la Diputació

_

Gràcies a la Diputació s’han 
millorat més de 1.200 metres 
quadrats de voreres
_
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Control d’accés 
i càmera de 
trànsit als Pous
_

L’EMD està ultimant els tràmits per a la instal·lació 
de la càmera de trànsit i del control d’accés al sector 
d’Els Pous. La càmera controlarà el trànsit a l’entorn 
de la rotonda de la plaça Mare de Déu de Montse-
rrat i les pilones s’ubicaran al carrer Amadeu Vives. 

Les previsions de l’EMD són que el control d’accés 
estigui operatiu el gener del 2015. Per accedir o 
sortir de Bellaterra per aquest punt es podrà fer 
servir la mateixa targeta d’accés del Camí Antic 
de Sant Cugat entre les 21h i les 7h. Durant les 
hores de dia, l’accés es podrà fer sense restric-
cions.

Les imatges de les càmeres de trànsit compliran la 
normativa vigent de privacitat i estaran enregistra-
des i supervisades per l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades. Les gravacions quedaran sota la 
custòdia de l’EMD i podran ser consultades per la 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra prèvia petició 
justificada a l’EMD.

Les gravacions fetes seran emmagatzemades du-
rant un període que no superarà els 15 dies. Per tant, 
si qualsevol veí té un incident i creu que les imat-
ges de les càmeres poden ser-li útils, ha de tenir en 
compte aquest termini.

La pilona que regularà l’accés a la plaça de la Mare de Déu de Montserrat s’instal·larà al carrer Amadeu Vives

Aquestes són les càmeres de trànsit que s’instal·laran a Bellaterra

El Pla Especial 
de l’escola 
Ramon Fuster 
és nul
_

Després que el 14 de maig d’aquest any la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Cerdanyola 
aprovés inicialment el Pla Especial urbanístic de 
les obres d’ampliació de l’escola Ramon Fuster, 
l’EMD de Bellaterra va encarregar al Catedràtic 
de Dret Administratiu de la Universitat Pom-
peu Fabra, Andrés Betancor, l’elaboració d’un 
dictamen al considerar que en la seva tramitació 
s’havien comès diverses irregularitats. L’informe 
del professor Betancor considera que l’acord de 
l’equip de govern “és contrari a Dret i, per tant, 
nul”.

L’escola, a través de la Fundació Privada Collserola, 
va presentar a l’Ajuntament la documentació del 
Pla Especial el 18 de juny del 2012. Veient que la 
tramitació no avançava, el 15 d’abril d’aquest any va 
requerir a l’Ajuntament que l’aprovés inicialment 
al·legant al silenci positiu de l’administració. 

Però Andrés Betancor, exposa que “la doctrina del 
Tribunal Suprem és molt categòrica en el sentit 
de rebutjar que es pugui aprovar per silenci 
positiu un instrument de planejament de pro-
moció privada”. A més, segons el parer de Betan-
cor, en aquest cas tampoc s’escau l’aprovació per 
silenci administratiu perquè l’aprovació inicial feta 

_

L’EMD demana que la 
Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Cerdanyola 
anul·li l’aprovació inicial 
del Pla Especial per les 
il·legalitats detectades
_

A dalt, el Catedràtic de Dret Administratiu de la Pompeu Fabra, Andrés 
Betancor, autor del dictamen. A baix, el nou edifici de l’escola Ramon Fuster

per l’Ajuntament “posa de manifest que no és con-
firmatòria sinó modificadora”, perquè aprova el Pla 
Especial imposant-li unes condicions i recomana-
cions que s’hauran de complir posteriorment. Així, 
segons Betancor, “estem davant d’una infracció de 
l’ordenament jurídic que condenma l’acord indicat 
per contravenir l’exigència que ha de limitar-se a 
confirmar l’acte administratiu produit pel silenci”.

És per aquests motius que el president de l’EMD, 
Ramon Andreu, demana que la Junta de Go-
vern Local de l’Ajuntament de Cerdanyola anul·li 
l’aprovació inicial del pla especial de l’escola per les 
greus il·legalitats detectades.

A més, d’aquí a pocs mesos es dictarà la sentèn-
cia sobre la modificació del Pla General Metro-
polità impugnada per l’EMD i que és la base on se 
sustenta aquest Pla Especial.
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L’Associació Àmbit B30, formada pels ajuntaments 
de la zona i diversos agents econòmics, socials, do-
cents i institucionals del Vallès Occidental, Vallès 
Oriental i el Baix Llobregat ha elaborat el document 
“Priorització d’actuacions en infraestructures i ser-
veis de mobilitat del corredor de la B30”, que inclou 
62 propostes d’actuació -30 sobre el transport públic 
i 32 a la xarxa viària-. Aquest organisme exclou 
com a prioritat l’execució del tram del Vial In-
terpolar que creua el poble de Bellaterra.

L’Associació B30 
no prioritza el 
Vial Interpolar
_

_

L’Àssociació Àmbit B30 
prioritza el nus del Baricentro 
entre l’AP-7 i la C-58
_

El març del 2006 els alcaldes dels municipis a l’entorn del Camí Verd van 
expressar el seu suport al projecte

D’aquesta manera es dóna compliment a la re-
solució 730/VIII del Parlament de Catalunya on 
es deia literalment “dedicar l’antic traçat ferroviari 
entre Sant Quirze del Vallès i l’estació de Bellaterra, 
i els terrenys reservats per al Vial Interpolar del mu-
nicipi de Cerdanyola del Vallès únicament i exclusi-
vament a la construcció de la Via Verda del Vallès, 
el Camí Verd”. Aquesta resolució va ser impulsada 
per la Plataforma Ciutadans pel Camí Verd del 
Vallès, integrada per quatre federacions esportives, 
25 associacions i entitats, i amb el suport de més de 
20.000 signatures digitals. A més, el text va tenir, el 
maig del 2006, el suport explícit de tots els ajunta-
ments implicats: Sant Quirze, Sabadell, Cerdanyola, 
Sant Cugat i Rubí. 

_

L’EMD treballa per incloure la 
Via Verda del Vallès dins de 
les propostes prioritàries
_

En la seva proposta d’actuació, l’estudi fixa 3 ac-
tuacions que permetrien millorar la mobilitat a 
l’entorn de l’AP-7 i la C-58. El primer projecte és 
augmentar la capacitat de l’actual enllaç d’aquestes 
dues autopistes. El segon planteja la necessitat de 
fer un accés directe de la C-58 a l’AP-7 a l’alçada del 
Baricentro -dins del terme municipal de Ripollet 
i en direcció Tarragona- i que no passi per la B-30 
com ara. El tercer projecte que fixa l’Àmbit B-30 és 
augmentar la capacitat de la B-30 en el tram que 
transcorre entre el campus de la UAB i el nucli de 
Cerdanyola.

Què és Àmbit B30?
_

L’Àssociació Àmbit B30 està formada per 54 
organitzacions entre empreses, centres de 
recerca, universitats, ajuntaments, organitza-
cions empresarials, organitzacions sindicals i 
governs de 23 municipis del Vallès Occidental, 
Vallès Oriental i el Baix Llobregat, que compar-
teixen una mateixa voluntat: actuar de forma 
col·lectiva per a potenciar i impulsar tota la 
zona industrial i tecnològica de l’eix de la B30 
amb un gran objectiu: convertir aquest territori 
en un dels principals pols industrials i de manu-
factura avançada del sud d’Europa.

Els municipis a l’entorn de la B30 ocupen una 
superfície de 485 km2, tenen el 12,5% de la po-
blació de Catalunya i el 18,6% de les empreses 
del sector industrial català. 
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El model de pacificació del trànsit que aquest 
estiu s’ha implantat al carrer Jeroni Martí es 
valorarà per aplicar-lo a altres carrers de Be-
llaterra. Properament, l’EMD consensuarà amb els 
veïns dels carrers Casas i Amigó, Mestre Nicolau i 
Josep Sentís els detalls a executar a cada carrer.

Amb aquestes actuacions l’EMD vol mantenir el 
model urbanístic de trànsit que correspon als 
carrers de Bellaterra: mantenir les dues direc-
cions de circulació, senyalitzar les preferències de 
pas i reservar espais d’aparcament a la calçada per 
evitar l’estacionament sobre les voreres

El model de mobilitat 
de Jeroni Martí, podria  
aplicar-se a altres carrers
_

La intervenció feta al carrer Jeroni Martí, entre Pin i Soler i Sant Plàcid

Durant les primeres setmanes de setembre es va 
detectar l’okupació de dos habitatges a Bellaterra 
(als carrers Pin i Soler, i Pintor Utrillo) i dos intents 
més d’okupació en altres cases.

Des de l’EMD, es considera que aquesta situació és 
preocupant i pot esdevenir conflictiva si hi ha un 
increment dels habitatges okupats. Per aquest motiu 
informa de les mesures que es poden prendre entre 
tots per evitar que es reprodueixin més casos.

Tant els Mossos com l’EMD recorden que els 
habitatges susceptibles d’okupació són aquells que 
estan deshabitats, però en cap cas les cases que 
són primera residència, encara que estiguin buides 
durant els períodes de vacances.

 

Recomanacions 
per a evitar 
l’okupació 
d’habitatges
_

Recomanacions per a evitar l’okupació d’un habitat-
ge:

Per evitar l’okupació d’un habitatge és molt 
important que durant les primeres hores de 
l’okupació es truqui al 112. Així mateix cal que 
el propietari de l’immoble presenti una denúncia a 
qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra.

L’okupació de l’habitatge es considerarà inevita-
ble, fins que es resolgui un procés judicial, si hi ha 
indicis suficients per demostrar que els okupes ja 
estan vivint en aquella casa de forma continuada. 
És fonamental, doncs, que els propietaris tinguin 
una ràpida actuació.

Des de l’EMD es recomana a tots els propietaris 
que instal·lin sistemes d’alarma eficients en la 
seva propietat i que facilitin un telèfon de con-
tacte als veïns col·lidants als seus habitatges 
per tal que els puguin avisar en detectar una 
possible activitat d’okupació.

L’EMD també està fent gestions per avisar els pro-
pietaris d’aquesta situació.

Comissaria de Cerdanyola
93 592 47 00

El tram sense senyalitzar del carrer Casas i Amigó a tocar de l’avinguda 
Bertomeu

Aquesta imatge i la de sota corresponen al carrer Mestre Nicolau En aquestes dues fotos s’hi veuen els dos extrems del carrer Josep Sentís

_

Les cases que són 
primera residència no són 
susceptibles d’okupació, 
encara que estiguin buides 
durant els períodes de 
vacances
_
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TALLERS
EMD BELLATERRA

CURS 2014/2015

INFORMACIÓ IMPORTANT
Calen un mínim de 10 persones inscrites a cada taller 
perquè es pugui fer.
Matrícula : 20€ Gratuïta per a empadronats a Bellaterra

INSCRIPCIONS
93 518 18 30

info@bellaterra.diba.cat

Anglès Pintura Informàtica Estudi


