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ACTA DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD BELLATERRA CELEBRADA EN SESSIÓ 

ORDINÀRIA EL DIA 10 D’ABRIL DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 10 d’abril de 2015, 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) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

Excusa la seva absència els vocals Sr. Miguel Àngel Vàzquez Heras. 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. 

 
 
Primer.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
Segon.- Donar compte del Decret 17/2015, de 31 de març de liquidació del pressupost exercici 

2014. 

 

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

Únic.- Donar compte del Decret 17/2015, de 31 de març d’aprovació de la liquidació del Pressupost 

exercici 2014. 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 17/2015, de 31 de març 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014, el 
resultat següent: 
 
EMD de Bellaterra 



2 
 

 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:            725.682,00 
  Pressupost definitiu de despeses:         999.563,15 
  Obligacions reconegudes:                     830.327,25 
  Pagaments realitzats:                           811.499,85 
  Obligacions pendents de pag.:                18.827,40 
 
b.  Exercicis tancats 
 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 59.973,86 
Baixes: 0,00 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’ex. 00,00 
    ______________________________________________________________                                                                                         

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:  00,00                                                      
  
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
 
 Pressupost inicial d’ingressos:               725.682,00  
Pressupost definitiu d’ingressos:             999.563,15 
Drets reconeguts:                                  685.186,59 
Recaptació neta:                                    684.535,37 
Devolució d’ingressos                                   157,00                     
 Drets pendents de cobrament:                      651,22 
 
 
 
b. Exercicis tancats 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 16.052,61 
Baixes: 0,00 
Recaptació: 0,00 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 16.052,61 
_______________________________________________________________ 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 16.052,61 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets..................................................................  685.186,59 
– Obligacions reconegudes netes...................................................    830.327,25 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                -145.140,66 
–  Desviacions positives de finançament.........................................  .......      0,00 
+ Desviacions negatives de finançament.....................................................   0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria............         70.968,47 
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+ Resultat d’operacions comercials............................................................. .. 0,00 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT               -74.172,19 
 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI .... 25.084,81.- 

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................     16.703,83 
D’altres operacions no pressupostàries...................................    16.407,29 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............             0,00 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................   8.026,31           
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......9.954,88  

De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................     18.827,40 
D’altres operacions no pressupostàries..................................    13.550,78        
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............    22.423,30 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC....12.480,63 
______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................27.610,56 
 
 
2.  D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 500/1990, que 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la 
Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de 
deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,  en 0,00 €. Per 
determinar aquesta  quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa 
dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol 
cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes): 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)  

Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat dubtosa 

Exercici actual :     

1r. any immediatament anterior   

2n. any      

3r. any      

4t. any i següents  

5% 

15% 

40% 

80% 

100% 

 
 
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents: 
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4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
a/ El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. 
 
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com 
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.  
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el termini dels 
tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a 
l’aprovació  del  Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment. 
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
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Per tant,  
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats figura a la 
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
 
2. Donar compte a la Junta de Veïns en la propera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
 
Bellaterra,  31 de març de 2015 
 
 
Ramon Andreu Atik    Beatriz Ripol Carulla 
 
El President      En dono fe. 
                 La Secretària-Interventora    
   
 

 

Debat.-  

Sr. Folch: Es el primer exercici que s’ha tancat la comptabilitat amb pèrdua de 74.172,19.- €. 

Primera pregunta: Com s’assumirà aquest dèficit? S’ha fet un Pla Econòmic Financer? 

Sr. Andreu: S’ha pagat abans de rebre les subvencions de la Diputació de Barcelona la despesa de la 

instal·lació de les càmeres de vídeo vigilància. També falta rebre un ajut de la Diputació d’un import de 

50.000.- € per despesa corrent. 

Per tant, a 31 de desembre hi havia 74.000.- € de despesa pendent de pagament. 

En data d’avui s’ha rebut les subvencions i, per tant, estem en superàvit. 

Sra. Muñoz.- En data d’avui, l’estat d’execució del pressupost 2015 és el següent: 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

DESPESA ORDINARIA: 

OBLIGACIONS RECONEGUDES: 131.605,79.- € 

 

DESPESA INVERSIÓ 

OBLIGACIONS RECONEGUDES: 52.416,11.- €  Aquesta despesa correspon a la partida 

pressupostària 62500 1531: INSTAL.LACIONS CÀMERES VIDEO VIGILÀNCIA 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 

INGRESSOS REALITZATS: 393.309,24.- € 

 
Sr. Folch.- Per tant, si tenim en compte aquest ajut de la Diputació, encara hi ha un déficit de 24.779,19.- 

€. No entenc perquè no s’ha reconegut aquest ingrès de la Diputació si s’ha fet la despesa a l’exercici 

2014. 

Sr. Andreu: En qualsevol cas, teniu la documentació a la Secretaria de l’EMD i la persona que porta la 

comptabilitat pot donar-vos una resposta a les vostres preguntes. 

Sr. Folch.- Encara no s’ha dit com s’ajugarà el dèficit encara que sigui menor. 

Els vocals es donen per assabentats. 

 
Tercer.- Aprovació inicial de la modificació 2 del Pressupost 2015. 

 

A requeriment de la Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 d’abril, pel que es desenvolupa el 

capítol I del Títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, en matèria de pressupostos. 

D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 2/2004 de 5 de març, pel 

que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que fan referencia als diferents 

tipus de modificacions de pressupost com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, els 

crèdits ampliables o les generacions de crèdits, entre d’altres. 

L’informe de Secretaria-Intervenció emès el 31 de març informa favorablement la possibilitat de realitzar la 

modificació pressupostària sol·licitada. 

Així doncs, 

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

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació número 2 del  Pressupost de l’EMD per a l’exercici 2015, 

sota la forma de modificació pressupostària via generació de crèdit per majors ingressos, i circumscrita als 

següents termes: 

Segon.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’EMD l’edicte d’aquesta 

modificació pressupostària 2/2015, durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s’han presentat 

reclamacions quedarà definitivament aprovada. 

 

 

PRESSUPOST DESPESES 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ EUROS 
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1531  60902 Renovació parcs infantils Bonaigua i 
Garreta 

25.000.- 

1531 60903 Nova vorera c/ Geroni Marti 5.000.- 

1531 60903 Reparació voreres C/ Can Llobet 7.000.- 

1531 60904 Pacificació trànsit C/ Pin i Soler 3.000.- 

1531 60905 Enjardinament rotondes Bellaterra 16.000.- 

 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ EUROS 

46202 APORTACIÓ SENTÈNCIA AJ. 
CERDANYOLA 

56.000.- 

   

 

Debat.-  

Sr. Folch.- El nostre grup votarà abstenció, per què si bé, per una banda estem d’acord amb la despesa, 

però les quantitats imputades al pressupost d’ingressos pel concepte d’aportació per execució de la 

sentencia no ens quadren. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos 
abstencions de Convergència i Unió (CiU). 

 
Quart.- Ratificació del Decret de Presidència 15/2015, d’aprovació de la instal·lació de les 

càmeres de vídeo vigilància. 

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

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència número 15/2015, de 25 de març 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 15/2015 

Vista la memòria valorada per la instal·lació de càmeres de control de trànsit en l’àmbit de 

Bellaterra, redactada pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni Palomo Molina  i per un pressupost 

d’execució material de quaranta-dos mil cinc-cents noranta-ú euros amb noranta-vuit cèntims 

(42.591,98.- €) més deu mil sis-cents-quaranta-tres euros amb setanta-quatre d’IVA. (10.643,74.- 

€) 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes requereix, segons l’article 37 del ROAS, la 

seva aprovació inicial, la submissió a informació a informació pública per un període mínim de 

trenta dies i l’aprovació definitiva.  

LEGISLACIÓ VIGENT: 
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Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 235 de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Havent transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, el 

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

PRIMER.- Aprovar la memòria valorada per la instal·lació de càmeres de control de trànsit en 

l’àmbit de Bellaterra,  redactat pels serveis tècnics de l’EMD Sr. Antoni Palomo Molina  i per un 

pressupost d’execució material de quaranta-dos mil cinc-cents noranta-ú euros amb noranta-vuit 

cèntims (42.591,98.- €) més deu mil sis-cents-quaranta-tres euros amb setanta-quatre d’IVA. 

(10.643,74.- €) 

SEGON.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’EMD Bellaterra. 

TERCER.- Ratificar aquesta resolució per la propera 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 25 de març de 2015. 

 
EL PRESIDENT,                                                         LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA”   

RAMON ANDREU ATIK 

 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 
favor de Convergència i Unió (CiU). 

 
Cinquè.- Resolució de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès a l’aprovació de l’Ordenança reguladora del control del trànsit al camí Antic i de la 

taxa per expedició de targetes. 

Debat.- 

Sr. Andreu: En data 9 d’abril de 2014, es va aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora del 
control del trànsit al camí Antic i de la taxa d’expedició de les targetes. 

Durant el período d’exposició pública, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va interposar 
al.legacions a la seva aprovació, el que ens obliga a la rectificació de l’Ordenança. 

Concretament; en referencia a l’article 4 sobre la quota tributària. 

Article 4.- Quota tributària 

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

Per no tenir aquesta discriminació entre les persones empadronades i no empadronades, la 
Junta de Veïns haurà de aprovar una ordenança d’atorgament de subvencions. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 
favor de Convergència i Unió (CiU). 
 

Sisè.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS COMVERGENCIA I UNIÓ I GENT PER BELLATERRA PER 
QUE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA TRANSFEREIXI L’ESTALVI DE LA RECOLLIDA DE 
VIDRE.  

 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 
favor de Convergència i Unió (CiU). 

S’adjunta a l’acta la moció. 
 

Setè.- Precs i preguntes. 

Sra. Gomez.- La Diputació de Barcelona, a l’any 2014 va atorgar a l’EMD Bellaterra un ajut de 

74.568,28.- € 

La Secretària-Interventora: D’aquest programa “Foment de l’Ocupació Local”, hi ha dues línies: 

1.- Suport a l’ocupació local: 44.740,97.- € 

2.- Suport a la reactivació económica: 29.827,31.- € 

Segona pregunta. L’EMD està realitzant les obres de dos centres mèdics, Catsalut i privat. Però jo m’he 

informat que ICSS Catsalut no autoritza la realització d’aquest Centre. No hi ha cap copromís en aquest 

sentit. 

Sr. Andreu.- Hi ha documents escrits de Catsalut favorables a les oficines de l’EMD. 

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 

 



10 
 

 

 


