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A Bellaterra, sent les vint  hores del dia 20 de gener de 2020, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes 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) 

MARIA JESÚS CORNELLANA PUIGARNAU (GpB) 

MARIA DEL REMEI BARCELÓ ROCASALBAS (GpB) 

GUILLEM NADAL VICENTE (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya- 

Acord Municipal) 

LAURA BATALLA AYMAMÍ (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergents) 

 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter ordinària 

en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dona fe la Secretària 

habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 d’octubre 

de 2019 i de 14 de novembre de 2019. 

S’aproven per unanimitat dels membres assistents, les actes de les sessions de 

data 28 d’octubre de 2019 i de 14 de novembre de 2019. 

 

2.- Acord d’incrementar les retribucions del personal funcionari i personal 

laboral (excepte del personal laboral del Pla d’Ocupació) de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra, d’acord amb l’article 3.2 del Reial 

Decret Llei 24/2018, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 

retribucions del sector públic. 
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D’acord amb l’article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic, que té caràcter 
bàsic, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 
2,25% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius 
de personal com a la seva antiguitat i, específica, sense considerar a aquest 
efecte les despeses d’acció social, que no podran experimentar cap increment 
en relació a 2018. 
 
I, en el segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25% addicional, a partir 
de juliol de 2019, condicionat a l’increment del PIB igual o superior al 2,5%. 
 
Havent constat aquest increment del PIB, el Consell de Ministres, en data 21 de 
juny ha aprovat l’increment addicional de 0,25%. 
 
Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 3.2, s’incorpora la possibilitat 
de què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,25% de la massa 
salarial, destinat entre d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, 
específic, plans de pensions o d’altres. L’increment pot ser de fins el 0,3 per cent 
en cas de superàvit pressupostari 2018. 
 
 
Es proposa a la Junta de Veïns i Veïnes l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- Incrementar el 2,25 % de gener a juny, més un 0,25% addicional de 
juliol a desembre, el complement específic (excepte personal laboral del Pla 
d’Ocupació) del personal funcionari i personal laboral de l’EMD Bellaterra. 
 
Segon.- Incrementar el 0,3% de la massa salarial de 2018 al personal funcionari 
i personal laboral (excepte personal laboral del Pla d’Ocupació) de l’EMD 
Bellaterra. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les interessades. 
 

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a 

favor de Convergents. 

3.- Moció de la Junta de Portaveus per declarar formalment l’EMD Bellaterra 
en situació d’emergència climàtica i ambiental. 
 
1.- Atès que el 14 de maig de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 

aprovar un Acord declarant la “situació d’emergència climàtica i ambiental de 

Catalunya”. 
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2.- Atès que el recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic 

(PCC-2018) sobre els 1,5 graus, estableix la necessitat de reduir les emissions 

globals al voltant del 45% en el 2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes 

emissions netes nul·les pel 2050. Igualment, el darrer informe de la Plataforma 

Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosostèrmics (PBES-2019), 

alerta de la situació de declivi sense precedents en que es troba la natura del 

planeta i l’acceleració del rati d’extinció d’espècies. 

3.- Atès que a Catalunya, el Tercer informe del canvi climàtic (2016) posa de 

relleu les dificultats en què molts sectors i ecosistemes hauran de fer front les 

properes dècades, en un clima més càlid i més sec que afectaran a tot un seguit 

d’elements (pèrdua de biodiversitat, entorns urbans sovint amb nivells de 

contaminació massa elevats, etc) de vital importància per la ciutadania i pel 

manteniment d’una societat justa i cohesionada. 

4.- Atès que la Llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic, és un punt d’inflexió 

i una resposta a aquest repte. 

5.- Atès que la societat civil està fent servir la seva veu, exigint als governs i a 

les institucions polítiques accions clares i contundents. És el cas del moviment 

juvenil “Fridays for Future” també present i actiu a Cerdanyola. 

6.- Atès que volem que l’EMD Bellaterra s’uneixi a totes aquelles altres 

institucions polítiques i universitats que han declarat formalment una emergència 

climàtica i ambiental, perquè podem incidir en temes com la mobilitat sostenible, 

la qualitat de l’aire, l’economia circular, les energies renovables, etc 

Acordem a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra l’aprovació dels 

següents  

 

ACORDS 

Primer.- Desenvolupar les accions necessàries per declarar l’Emergència 

Climàtica a l’EMD Bellaterra , i que aquesta declaració s’acompanyi d’un primer 

pla d’acció i dotació econòmica per implementar-lo. 

Segon.- Crear una TAULA DE TREBALL PARTICIPATIVA integrada per experts 

en canvi climàtic, decreixement, desenvolupament sostenible i transició 

energètica, tècnics de l’entitat i representants de tots els grups polítics de l’EMD 

Bellaterra, per tal d’ajudar a definir els objectius del pla d’actuació i les actuacions 

a implementar i fer-ne un seguiment dinàmic. 

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, 

als diferents agents de Bellaterra implicats i al moviment “Fridays for Fucture” de 

Cerdanyola. 
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Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a 

favor de Convergents. 

 
4.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal per l’elaboració d’uns pressupostos participatius. 
 
Vista la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal per l’elaboració d’uns pressupostos participatius. 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, l’adopció 

del següent acord: 

MOCIÓ PER L'ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

S’ha fet palès els últims dies el malestar general d’una majoria dels veïns de 

Bellaterra pels problemes latents que no es solucionen i l’estat de decadència 

que pateix el nostre poble. 

La falta d’inversions per part de Cerdanyola i les baralles constants entre 

l’ajuntament de Cerdanyola i l’EMD han fet que la situació sigui cada vegada més 

complicada. 

Els veïns de Bellaterra veuen que les demandes als problemes existents no es 

solucionen i que, dia a dia, les necessitats no paren de créixer. 

Cal definir les necessitats i ordenar-les segons la seva prioritat per tal d’elaborar 

uns pressupostos que vagin dirigits a cobrir per ordre, aquelles accions que 

calgui tractar amb més urgència. 

Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania 

en l’elaboració dels pressupostos públics, implicant-la en dos àmbits diferents. 

D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i 

priorització dels pressupostos i d’altra, en el seguiment de l’execució del 

pressupost i per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips 

de govern. 

Cal donar als veïns  l’oportunitat de transmetre i posar en coneixement  aquelles 

accions que ells consideren necessàries i més prioritàries. A la vegada, permetrà 

a l’equip de govern treballar en base a demandes reals, ordenades i 

classificades.  

Cal que els Bellaterrencs i Bellaterrenques puguin contribuir a decidir com es 

gestionen i s’inverteixen els seus impostos. 
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 
Primer. Instar al govern de la EMD a recollir les propostes de la ciutadania. 

Segon.  Instar al govern de la EMD a treballar en conjunt amb les diferents forces 
de l’oposició per definir necessitats, identificar demandes i establir prioritats en 
base a les propostes rebudes. 

Tercer.  Instar al govern de la EMD a treballar en conjunt amb les diferents forces 
de l’oposició per elaborar un pressupost resultat del consens i l’acord de totes 
les forces. 

Quart.  Instar al govern de la EMD en l’elaboració d’uns pressupostos 
participatius. 

El Vocal de Gent per Bellaterra, Guillem Nadal, proposa que, per aquest exercici 
2020, ja que no hi ha temps per fer la consulta a la ciutadania, el pressupost no 
serà participatiu, però es pot començar al final de l’any, amb més temps, a 
treballar un pressupost participatiu per l’exercici 2021. 

El pressupost exercici 2020, serà aprovat consensuat per totes les forces 
polítiques de Bellaterra, prèvia proposta presentada pel Govern de l’EMD.  

El vocal d’ERC-Acord Municipal pren la paraula acceptant la proposta. 

 

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a 

favor de Convergents. 

 
5.- Precs i preguntes. 
 

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

dos hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                    Dono fe, 

Ramon Andreu Atik                                                La Secretària-interventora             

 


