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ACTA DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD BELLATERRA 

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 14 D’ABRIL DE 2016 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 14 d’abril de 2016, 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: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC-Acord Municipal) 

Excusa la seva absència el Sr. Joaquim Rojo (Convergència Democràtica de 

Catalunya). 

 

ORDRE DEL DIA. 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 14 DE 

GENER DE 2016. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta de la sessió de data 14 

de gener de 2016. 

 

02.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PRESENTADA PER 

L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EXERCICI 2015 

Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 

rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA 
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 

coincideixen amb els fons transferits a l’Ens. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 

drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les 

quanties següents: 

.- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015: 

Rebuts                  0,00 

Liquidacions             2.004,48.- € 

 

.- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 

Rebuts             5.122,03.- € 

Liquidacions                493,91.- € 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 

compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 

S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2015 

presentada per l’ORGT. 

El President de l’EMD de Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns, l’adopció dels 

següents acords: 

PRIMER.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de 2015 presentada per 

l’ORGT. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 

 

03.- PROPOSTA D’ACORD DE RENOVACIÓ DE LA LÍNIA DE CRÈDIT 

DEL BANC DE SABADELL ATLÀNTIC 

Atès que el President de l’EMD de Bellaterra va sol·licitar en data 11 de 

novembre de 2014 una línia de crèdit al Banc de Sabadell Atlàntic, oficina 

0432, Plaça del Pi, 3 de Bellaterra. 

 

Vist l’informe de la secretària-interventora respecte a l’aprovació del crèdit i 

respecte a l’òrgan competent per a la seva aprovació. 
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El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 

següent acord: 

 

PRIMER.- RENOVAR  la línia de crèdit concedit per l’entitat Banc Sabadell 

Atlántico, per un import de 150.000 euros, amb les següents condicions: 

Termini duració: 1 any 

Tipus d’interès inicial 2,10% revisió Euribor trimestral + 2 

Comissió apertura: 0,50 % 

Comissió estudi: 0 % 

Comissió no disposició: 0,05 % 

 

SEGON.- APROVAR la minuta del conveni. 

  

TERCER.- COMUNICAR aquesta operació al Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 
 

Votació: S’acorda per unanimitat dels membres assistents. 

 

4.- Donar compte del Decret de Presidència 16/2016, de 12 d’abril, 

d’aprovació de la liquidació exercici 2015. 

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

Únic.- Donar compte del Decret 16/2016, de 12 d’abril, d’aprovació de la 

liquidació del Pressupost exercici 2015. 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 16/2016, de 12 d’abril 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de 
desembre de 2015, el resultat següent: 
 
EMD de Bellaterra 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:               875.519,46 
  Pressupost definitiu de despeses:         1.018.734,97 
  Obligacions reconegudes:                       951.323,29 
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  Pagaments realitzats:                             946.322,51 
  Obligacions pendents de pag.:                    5.679,87 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
 
 Pressupost inicial d’ingressos:               875.519,46 
Pressupost definitiu d’ingressos:           1.018.734,97 
Drets reconeguts:                                1.011.546,34 
Recaptació neta:                                    867.483,35 
Devolució d’ingressos                                     90,00                     
 Drets pendents de cobrament:               144.062,99 
 
 
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets..................................................................  1.017.821,26 
– Obligacions reconegudes netes...................................................      
951.323,29 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                    66.497,97 
–  Desviacions positives de finançament.........................................  .......      0,00 
+ Desviacions negatives de finançament.....................................................   0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria.........................   
0,00        
+ Resultat d’operacions comercials............................................................. .. 
0,00 
_______________________________________________________________
______ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                     
66.497,97 
 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ....            
164.904,38.- 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................      147.200,45 
De pressupostos tancats......................................................            651,22 
D’altres operacions no pressupostàries...................................       17.052,71 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............             0,00 
 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................    12.202,26        
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– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......       
166.748,14 
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................        5.679,87 
De pressupostos tancats.....................................................        3.025,00 
D’altres operacions no pressupostàries..................................     158.043,27   
 

     
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............       22.735,71 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC.... 66.151,20 
______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................74.840,89 
 
 
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: 
 
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. 
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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. 
 
Per tant,  
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RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, 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. 
 
Els vocals es donen per assabentats. 

 

5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”, LÍNIA 

FOMENT DE L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL. 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 
10/03/2016, ha aprovat el Programa complementari de foment de l’ocupació i 
de suport a la integració social. 
 
Es proposta a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona atorgat de 37.437,63.- €. 
Línia de suport integral al foment de l’ocupació, modalitat de suport a plans 
d’ocupació. 
 
SEGON.- Sol·licitar un avançament de l’ajut del 100% de l’import. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Direcció de 
Serveis de Cooperació Local. 
 
Votació: S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

6.- Moció conjunta dels grups polítics Gent per Bellaterra, Convergència 

Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per demanar la retirada de les cinc antenes de Vodafone del 

campanar de l’església de Sant Creu de Bellaterra. 

 
Atès que la Companyia Vodafone ha signat un contracte amb el Bisbat de 
Terrassa per instal·lar 5 antenes de telefonia mòbil al Campanar de l’Església 
de Bellaterra. 
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Atès que la situació en alçada de les antenes no és la òptima per minimitzar 
l’impacte electromagnètic a la nostra població, degut a que gran quantitat de 
vivendes queden a la mateixa alçada que les antenes. 
 
Atès a que l’emplaçament urbanístic no és els millor per poder minimitzar 
l’impacte electromagnètic que generen degut a que està situat al centre del 
poble i rodejat de vivendes a escassos metres de les antenes, algunes a menys 
de 20 metres. 
 
Atès que les activitats culturals i socials del Grup Escolta Bellaterra que es 
realitzen als patis de l’Església quedaran afectades per la radiació 
electromagnètica de l’estació transformadora. 
 
Atès que la ubicació de les antenes al campanar de l’Església del nostre poble 
degrada la imatge general de Bellaterra, en ser l’Església de la Santa Creu un 
edifici emblemàtic del nostre poble. 
 
Atès que aquesta infraestructura, per el seu elevat impacte ha provocat un 
important rebuig veïnal que s’ha concretat en la creació d’una associació 
específica amb el nom “Associació d’afectats per les antenes del Campanar de 
l’Església de Bellaterra” 
 
Atès que aquesta situació es pot donar en altres indrets del nostre poble, doncs 
la llei permet a les companyies la instal·lació d’aquest tipus d’antenes també a 
qualsevol edifici privat o públic. 
 
Atès a que el Contracte privat, entre Vodafone i el Bisbat, s’ajusta correctament 
a la llei que regula la instal·lació d’aquest tipus d’antenes, però que la mateixa 
llei especifica que les administracions publiques poden ser proactives i realitzar 
propostes per millorar la cobertura de telefonia en els seus àmbits. 
 
Atès que l’EMD Bellaterra ha fet arribar a la companyia Vodafone un estudi 
tècnic amb una proposta d’ubicació alternativa per les antenes de telefonia que 
substituiria i donaria major cobertura a la zona de l’església amb una radiació 
electromagnètica inferior sobre la nostra població en ser un terreny més elevat i 
estar situat fora de la zona urbana i a una distancia de 100 metres de les 
primeres vivendes.  
 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 
següent acord: 
 
 
Primer.- Demanar a la companyia Vodafone i al Bisbat de Terrassa, la 
anul·lació del contracte per la instal·lació de les antenes de telefonia al 
campanar de l’Església de Bellaterra i la posterior retirada de les antenes del 
Campanar. 
 
Segon.- Proposar a la companyia Vodafone la reubicació de les seves 
antenes als terrenys de propietat municipal que fa referència l’Estudi de l’EMD 
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encarregat a la empresa especialista Seinco, situats als pous, referència 
cadastral 08266A014000470000IB 
 
Tercer.- Instar als veïns de Bellaterra a que s’informin de quines companyies 
de telefonia col·loquen, o no, les seves antenes dins del nucli urbà de Bellaterra 
abans de contractar els seus serveis de telefonia mòbil. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la companyia Vodafone, al Bisbat de 
Terrassa, a la Associació d’afectats per la antena del Campanar de l’Església 
de Bellaterra, al Grup Escolta Bellaterra i a tots els veïns de Bellaterra. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

7.- Moció conjunta dels grups polítics Gent per Bellaterra, Convergència 

Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la creació de la 

Comissió Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Cerdanyola i EMD 

Bellaterra per el seguiment i la millora del Conveni de l’EMD Bellaterra. 

 
Atès que el passat mes de setembre de 2015, l’EMD Bellaterra va celebrar una 
consulta, legal i acceptada per l’Ajuntament de Cerdanyola, sobre la segregació 
de Bellaterra del municipi de Cerdanyola per esdevenir municipi independent. 
 
Atès que en aquesta consulta, amb una participació del 54%, el 94% dels veïns 
varen votar a favor de que Bellaterra esdevingui un municipi independent, 
consolidant així un mandat clar i inequívoc per els dirigents polítics de l’EMD 
Bellaterra. 
 
Atès que l’ajuntament de Cerdanyola, tot i haver acceptat la celebració de la 
consulta, ha manifestat la seva negativa a respectar el dret a decidir del poble 
bellaterrenc mitjançant un acord plenari on expressava la seva posició no 
favorable a la segregació de Bellaterra. 
 
Atès que l’ajuntament de Cerdanyola no ha realitzat cap tipus de proposta 
formal de millora de Conveni o de prestacions o de qualssevol aspecte que 
pugui donar una mínima resposta al resultat expressat per els veïns de 
Bellaterra en la Consulta de segregació. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya en la seva Resolució 27/11 referent a la 
segregació de Bellaterra, insta al Govern de la Generalitat a “treballar amb la 
administració local per la creació d’una comissió de seguiment del conveni 
establert entre Bellaterra i Cerdanyola així com per la creació d’una taula de 
treball per la millora del mateix”. 
 
Atès que la situació d’incertesa vers el respecte al resultat de la Consulta de 
Bellaterra necessita de la nostra prompta implicació com administracions 
responsables de donar una resposta a la ciutadania que pugui esdevenir una 
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solució viable per la desafecció que viu el poble bellaterrenc vers el Municipi de 
Cerdanyola. 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 
següent acord: 
 
 
Primer.- Participar,  a instàncies de la resolució numero  del Parlament, en la 
comissió i en la taula de treball de seguiment i millora del Conveni de l’EMD 
Bellaterra que creï i convoqui el Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya que, a instàncies de la resolució numero 27/11 del Parlament 
referent a la segregació de Bellaterra, creï i convoqui la comissió de seguiment 
EMD-Ajuntament del Conveni de l’EMD Bellaterra fixant dia, lloc i hora el més 
aviat possible. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya que, a instàncies de la resolució numero 27/11 del Parlament, creï i 
convoqui la taula de treball EMD-Ajuntament per la millora del Conveni de 
l’EMD Bellaterra fixant dia, lloc i hora el més aviat possible. 
 
Quart.- Comunicar al Departament de Governació i a l’Ajuntament de 
Cerdanyola la predisposició de tots els integrants del Ple de l’EMD a que 
s’enregistri amb mitjans audiovisuals les sessions de la Comissió i les sessions 
de la Taula de treball del nou Conveni de Bellaterra atenent a l’elevat interès 
públic per els nostres veïns. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, 
als Grups parlamentaris que conformen el Parlament de Catalunya, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, als grups municipals amb representació al Ple Municipal 
de Cerdanyola i als veïns de Bellaterra. 
 
Votació: S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
8.-Moció conjunta dels grups polítics Gent per Bellaterra, Convergència 

Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal de suport a la demanda de més recursos mèdics al municipi de 

Cerdanyola del Vallès. 

 
Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola ens ha transmès la seva preocupació per 
les retallades de personal mèdic que patim als Centres d’Atenció Primària del 
nostre Municipi de Cerdanyola. 
 
Atès que, independentment de la nostra sol·licitud de descentralització del 
servei mèdic existent, al CAP de Serraparera, entenem que el servei mèdic que 
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ofereixen tots els Centres d’Atenció Primària del nostre municipi de Cerdanyola 
donen un servei bàsic i essencial per tots els habitants del Municipi i que han 
de disposar dels màxims recursos possibles. 
 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Donar suport a les demandes que està realitzant l’Ajuntament de 
Cerdanyola davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per 
incrementar els recursos mèdics per els Centres actuals d’Atenció Primària de 
Cerdanyola, independentment de la nostra sol·licitud de descentralització del 
servei mèdic existent al CAP de Serraparera que correspon a la nostra 
població. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’alcalde de Cerdanyola, a la Regidoria de 
Salut de l’Ajuntament de Cerdanyola, als grups municipals del Ple de 
l’ajuntament de Cerdanyola, al Director dels serveis sanitaris del Baix Llobregat, 
Vallés Occidental Est i Oest del Catsalut i al Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Votació: S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
9.-Moció conjunta dels grups polítics Gent per Bellaterra, Convergència 

Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per demanar al govern de Cerdanyola del Vallès resposta a les 

preguntes sobre el servei mèdic. 

 
Atès que la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya en el seu article 105 
regula la formulació de preguntes durant les sessions plenàries municipals i la 
obligatorietat de donar resposta. 
 
Atès que el President de l’EMD Bellaterra en el torn de precs i preguntes del 
Ple de l’ajuntament Cerdanyola del mes de gener va realitzar tres preguntes a 
l’alcalde de Cerdanyola sobre la posició del govern davant la possible 
descentralització de algun servei mèdic a Bellaterra. 
 
Atès que aquestes preguntes varen ser presentades també per escrit a 
l’ajuntament amb Registre d’Entrada núm 2016/2039. 
 
Atès que les preguntes varen ser:  
 

1- Està el Govern de Cerdanyola disposat a permetre que el Catsalut 
descentralitzi a Bellaterra dos o tres dies a la setmana el metge i la 
infermera corresponent per els habitants de Bellaterra perquè puguin 
donar el seu servei al nostre poble ? 
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2- Està el Govern de Cerdanyola disposat a permetre que el Catsalut 
descentralitzi a Bellaterra algun tipus de servei mèdic dos o tres dies a la 
setmana ? 

3- Està el Govern de Cerdanyola disposat a permetre que el Catsalut 
descentralitzi a Bellaterra algun tipus de servei mèdic algun dia a la 
setmana o al mes ? 

 
Atès que l’alcalde va declinar respondre les preguntes en el Ple comprometent-
se a donar resposta per escrit. 
 
Atès que a dia d’avui aquestes respostes encara no han arribat a l’EMD 
Bellaterra. 
 
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- Requerir al Govern de Cerdanyola resposta escrita a les preguntes 
formulades per el President durant el ple ordinari de l’ajuntament de 
Cerdanyola del mes de gener. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’alcalde de Cerdanyola, a la Regidoria de 
Salut de l’Ajuntament de Cerdanyola, als grups municipals del Ple de 
l’ajuntament de Cerdanyola, al Director dels serveis sanitaris del Baix Llobregat, 
Vallés Occidental Est i Oest del Catsalut i al Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Votació: S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 
10.- Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora del control de 

trànsit a l’accés de la Plaça Montserrat i de la taxa per expedició de les 

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 
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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 a la Plaça Verge 
Montserrat 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 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 facilitar als Cossos de Seguretat la capacitat 
de regular el pas del trànsit rodat per la Plaça Verge Montserrat provinent de la 
Serra de Galliners, instal·lat amb un sistema de control d’accessos amb pilones 
escamotejables, com la solució més adient per millorar la seguretat ciutadana, i 
l’expedició del corresponent document acreditatiu o targeta que permeti 
l’activació de la pilona i el trànsit al indicat recorregut de la Plaça Verge 
Montserrat. 
 
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 a la Plaça Verge Montserrat 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 a Bellaterra, al barri de Can Barata de 
Sant Cugat i al Barri de Castelltort de Sant Quirze, que tindran un cost de 
6 euros de la primera tramitació i pel tràmit de renovació per pèrdua o 
deteriorament 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 situat a Bellaterra, al barri de Can 
Barata de Sant Cugat o al Barri de Castelltort de Sant Quirze, ser titular 
d’un contracte de lloguer d’un immoble situat a Bellaterra, al barri de Can 
Barata de Sant Cugat o al Barri de Castelltort de Sant Quirze, o figurar en 
el llibre de família d’un propietari d’un immoble situat a Bellaterra, al barri 
de Can Barata de Sant Cugat o al Barri de Castelltort de Sant Quirze que 
a demés de ser propietari, estigui també estigui empadronat al mateix 
immoble; i pel tràmit de la primera tramitació i/o de renovació per pèrdua 
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es fixa una taxa de 6 euros de la primera tramitació i pel tràmit de 
renovació per pèrdua o deteriorament es fixa una taxa de 15 euros. 

c) Els veïns que disposin de la tarja que els autoritza el pas per el control 
d’accés situat al Camí Antic seran automàticament autoritzats també per 
el seu pas per el control d’accés de la Plaça Verge de Montserrat sense 
cap cost. 

d) El personal de l’EMD Bellaterra, de l’Ajuntament de Sant Cugat i de 
l’Ajuntament de Sant Quirze 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 provisionalment l’ordenació i regulació del pas de trànsit rodat per 
la Plaça Verge Montserrat de Bellaterra i el control d’accessos per part dels 
cossos de seguretat amb les pilones instal·lades com la solució més adient per 
millorar la seguretat ciutadana. 
 
2on.- Aprovar la imposició de la taxa per l’expedició del corresponent document 
acreditatiu o targeta que haurà d’activar les pilones i el trànsit d’accés a la Plaça 
Verge Montserrat. 
 
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 60 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. 
 
5è.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola, l’Ajuntament de 
Sant Cugat, al Ajuntament de Sant Quirze, al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, al Cap dels Mossos d’Esquadra de la Àrea Bàsica 
Policial de Cerdanyola del Vallès i als veïns de Bellaterra. 
 

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

dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
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11.- RATIFICACIO DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 59/2015, DE 29 

DESEMBRE 

Atès que l'EMD amb l'afany d'intentat tenir una resposta de l'ajuntament per 
poder contrastar les dades i iniciar les converses per trobar un acord que evités 
la via judicial, va retirar de l'ordre del dia la ratificació del contenciós del ple del 
passat mes de gener. 
 
Atès a que l'alcalde de Cerdanyola va comunicar per carta a l'EMD en data 
2 de febrer numero de registre de sortida 2016/1218 que ordenaria als seus 
serveis tècnics que calculessin la quantitat que l'ajuntament deu a l'EMD de 
l'any 2013 i que la liquidarien en un termini inferior a un mes.  
 
Atès a que a dia d'avui l'ajuntament de Cerdanyola encara no ha comunicat la 
quantitat econòmica que creu que adeuda a l'EMD ni molt menys la ha liquidat, 
fent del tot impossible la via de l'acord perquè està bloquejant tota possible 
negociació al negar-se a facilitar els seus càlculs.  
 
El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 

següent acord: 

Únic.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 59/2015, de 29 de desembre 

 
“Atendido que con fecha 17/05/2013 y núm. 9759 se registra por la 

Administración del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès la reclamación de la 

EMD Bellaterra por la que, además de la aportación económica 

correspondiente al ejercicio de 2012 también se hacía la correspondiente al 

ejercicio de 2013, y que por resolución de la Alcaldía de 28/05/2013 se 

derivaba su estimación a cuanto se resolviera por el Juzgado de lo 

contencioso-administrativo respecto al cálculo litigioso de la aportación para el 

ejercicio 2012 actualizado anualmente conforme a los índices del IPC, sin que 

hasta la fecha se haya resuelto lo conveniente, no obstante y haber vuelto a 

reclamar lo debido una vez que el Juzgado ya ha resuelto aquella cuestión 

litigiosa y así también el propio Ayuntamiento lo ha tenido en cuenta para el 

cálculo de la aportación correspondiente al ejercicio de 2014. 

Y considerando que no se ajusta a Derecho esta inactividad de la 

Administración municipal del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, lo que 

conlleva el incumplimiento de lo establecido en la Base IV (fórmula de 

financiación) del Convenio o Bases reguladoras de la prestación de servicios y 

funcionamiento de la EMD Bellaterra de 21 de julio de 2005. 

Vengo en resolver: 

Primero.- Disponer la interposición del correspondiente recurso contencioso-

administrativo contra la referida inactividad municipal del Ayuntamiento de 

Cerdanyola del Vallès (Barcelona) frente a la reclamación de 17 de mayo de 
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2013 de la EMB Bellaterra en relación a la aportación económica del ejercicio 

de 2013 conforme a lo establecido en la Base IV de las reguladoras de la 

prestación de servicios y funcionamiento de la EMD Bellaterra de 21 de julio de 

2005. 

Segundo.- Designar para la representación procesal de esta Entidad al 

procurador de los Tribunales de la ciudad de Barcelona Jordi Pich Martínez, y 

para la defensa al abogado José Antonio Jiménez Buendía, miembro 17622 del 

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. 

Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Junta de Vecinos de esta Entidad municipal 

en la próxima sesión que se celebre a los efectos de su ratificación. 

Bellaterra, a 29 de diciembre de 2015. 

El Presidente,      Doy fe. 

Ramon Andreu Atik     La Secretaria-Interventora” 

Votació.- S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

12.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I 

TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el 

President del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió 

Europea, Jean Claude Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que 

van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel 

caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell 

Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions. 

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva 

legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció 

internacional, sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu 

violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que 

l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, 

ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de 

persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra. 

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer 

esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a 

la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de 

manera inhumana, egoista i curterminista.  
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La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de 

Grècia, s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds 

defectes tant morals com legals ja que no només deshumanitza les persones 

involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i 

el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les 

fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada 

converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen 

els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa 

possible per fugir de la guerra i la desesperació.  

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i 

es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària 

dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius 

països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim 

nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi 

vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment 

poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el 

compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’EMD Bellaterra 

proposa d’adopció dels següents 

 

 

ACORDS 

Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la 

ratificació de l’acord entre la UE i Turquia. 

Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell 

Europeu i en totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació 

dels compromisos als que varen arribar els Estats membres de la UE el 

setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els 

estats.  

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la 

unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament 

el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió 

Europea per als refugiats de manera coordinada.  

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament 

Europeu a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a 

nivell de tota la Unió Europea.  
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Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament 

Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria 

suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i 

regions europees. 

Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a 

Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, 

mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es 

trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes. 

Setè. Instar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per que elabori un protocol 

d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que 

inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua 

catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com 

l'habitatge, entre d'altres. 

Vuitè. Oferir la col·laboració de la EMD en l’aplicació de l’esmentat protocol. Ja 

sigui de manera institucional com canalitzant les iniciatives particulars i 

d’entitats presents a Bellaterra 

 

13.- MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 

DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS 

PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació 

de serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un 

valor afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i 

a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva 

naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no 

mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit assistencial de 

primer ordre en àmbits on l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats 

del tercer sector social realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en 

l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social 

que pateixen. 

En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya 

ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% 

per a programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga 

la Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs 

dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% 

del IRPF per a fins socials, però només en rep anualment el 14% en forma de 

programes socials que tenen lloc en territori de Catalunya. Això significa que el 

conjunt d’entitats catalanes deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, 
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amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per als nostres conciutadans 

més vulnerables. 

En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional 

havien dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i 

distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats 

Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat 

un recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el 

Reial decret que regula el sistema de repartiment estatal del de fons a les 

entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del Tribunal Suprem 

610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències anteriors del 

Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la 

Generalitat en aquest tema. 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 

3.000 entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que 

suposarà que una seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la 

recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució d’aquests 

ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només 

en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen.  

Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en 

les darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” 

de les bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències 

desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el 

conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes subvencions es dediquen a 

l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen tots relació amb 

l’assistència social, un matèria de competència exclusiva de les Comunitats 

Autònomes. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’EMD Bellaterra 

proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 

2016, que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què 

reclamava la gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats 

socials; així com el nou sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que 

perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar suport a totes les 

accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves 

competències. 

Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del 

municipi i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la 

garantia dels drets socials. 
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Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica 

directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que 

suposa el fet que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la 

recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi 

rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català. 

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 

de Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya. 

 

Bellaterra, 14 d’Abril de 2016 (85é aniversari de la proclamació de la segona 
república) 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup municipal ERC. 

 

14.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, 

va aprovar la següent 

RESOLUCIÓ 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut 

a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria 

en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya 

esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i 

escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de 

creació d’un estat català independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 

ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 

futura constitució catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 

necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini 

màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de 

seguretat social i d’hisenda pública. 
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Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a 

expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de 

desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions 

de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, 

que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de 

juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel 

poble en referèndum, entre altres sentències. 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a 

obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera 

democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la 

ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 

integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament 

les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a 

fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de 

les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta 

resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per 

tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent 

en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de 

la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 

fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 

subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures 

per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 

de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret 

d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 

d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc 

d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 

habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou 

marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en 

processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i 

unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, 
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per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament 

adequat de les persones i unitats familiars afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme 

modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de 

la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les 

meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 

d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats 

especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 

universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei 

Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a 

Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, 

tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional 

de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, 

cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 

econòmics. 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es 

poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció 

primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 

contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de 

desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a 

tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen 

del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 

impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que 

corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 

educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris 

als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En 

coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 

actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les 

competències establertes en favor de les administracions catalanes i per 

mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 

educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 

contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la 

seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 

2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 

Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de 

la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 

textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el 

e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
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Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur 

govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 

ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 

esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions 

locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 

proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense 

efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de 

resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de 

l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 

competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació 

de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 

refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 

Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb 

l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones 

refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel 

Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 

estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 

homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc 

social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de 

negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la 

despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 

finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un 

servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament 

excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així 

mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 

redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les 

inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el 

cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a 

la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, 

ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes 

pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la 

utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la 
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màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en 

l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 

programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, 

el futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups 

parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb 

els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de 

renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del 

Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar 

la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  

Per aquest motiu el grup municipal de ERC, proposa al ple de l’EMD Bellaterra 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’EMD Bellaterra a la resolució 

1/XI del Parlament de Catalunya.  

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 

Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM). 

 

Bellaterra 14 d’abril de 2016 (85é aniversari de la proclamació de la Segona 

República)  

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup Municipal ERC 

  

 

15.- MOCIÓ DE SUPORT ALS CÀRRECS ELECTES VÍCTIMES DE LA 

PERSECUCIÓ JUDICIAL PER MOTIUS POLÍTICS. 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 

1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
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resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta 

Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i 

diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat 

secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. 

Una manifestació política, una expressió legítima i legal. El món local és sobirà 

i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, 

clarament polititzats, han iniciat una persecució, totalment desproporcionada i 

indigna, contra ajuntaments catalans i els seus regidors. A més, l’Audiència 

Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis 

per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea 

Nacional Catalana. 

 

Atès que els principis de la llibertat d’expressió, separació de poders i de 

representació són les bases del sistema democràtic, i que les lleis responen  a 

la voluntat del poble i no a l’inrevés. 

 

Atès que tant les anteriors com l’actual junta de veïns i veïnes de la EMD de 

Bellaterra han mostrat de manera pública el seu compromís amb el procés i la 

seva voluntat que Catalunya esdevingui un estat independent. 

 

Atès que l’estat espanyol ha usat, usa i usarà tots els mitjans disponibles per 

negar la evidència democràtica expressada de manera popular i mitjançant 

eleccions al parlament de Catalunya. 

 

Atès que la persecució de persones i càrrecs electes per els seves idees ens 

remet a temps passats malauradament no massa llunyans, i que ens implica 

com a ciutadans i ciutadanes però també com a representats electes. 

 

Atès que una sola persona, un sol cas de persecució i assajament per causes 

ideològiques és un atemptat contra els pilars més bàsics que en tant que 

representats electes defensem. 

 

El grup municipal de ERC de l’EMD Bellaterra proposa a la Junta de veïns i 

veïnes l’adopció dels següents 

 

 

ACORDS 
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Primer. Denunciar la judicialització de la política que està duent a terme l’estat 

espanyol, incapaç de solucionar un problema polític de manera política, 

evidenciant d’aquesta manera la seva feblesa democràtica. 

 

Segon. Exigir que cessi immediatament la persecució que estan rebent els 

càrrecs públics, entitats i les institucions catalanes pel sol fet de donar suport a 

una Resolució del Parlament de Catalunya o promoure pacíficament el dret 

d’autodeterminació del poble de Catalunya, reconegut pels Tractats 

Internacionals. 

 

Tercer. Expressar i reiterar el suport als càrrecs electes que estiguin perseguits 

pel sistema judicial en relació a la sobirania del nostre país. 

 

Quart. Declarar-se susceptible i voluntari de ser també investigat per donar 

suport a qualsevol resolució emesa per la majoria del parlament de Catalunya. 

 

Cinquè. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 

Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’alcalde de 

Cerdanyola i els grups municipals del Ple de l’Ajuntament, a l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM), a tots els municipis i regidors o regidores dels que es tingui 

coneixement que són assetjats, als jutjats de Cerdanyola, Al tribunal superior 

de Justícia de Catalunya, a l’audiència nacional, al Tribunal Suprem de l’Estat 

Espanyol i al Tribunal Constitucional de l’Estat Espanyol. 

Bellaterra 14 d’abril de 2016 (85é aniversari de la proclamació de la Segona 

República)  

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup Municipal ERC 

 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió, a les 21:00 hores a Bellaterra, a 

14 d’abril de 2016. Dono fe. 

 

EL PRESIDENT,                                                Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                     BEATRIZ RIPOL CARULLA 

 


