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

EXTRAORDINÀRIA EL DIA 12 DE FEBRER DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint-i-una hores del dia 12 de febrer 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 

extraordinària 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) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

MIQUEL ÀNGEL VAZQUEZ    (GpB) 

HELENA FIGUEROLA               (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

Excusen la seva absència la Sra. Hortensia Torrecilla Santos (GpB).  

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb caràcter d’extraordinària i en primera 

convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la Secretària  Interventora de l’Entitat BEATRIZ 

RIPOL CARULLA. 

 

Sr. Andreu: Com el punt 1 i 2 tenen relació els podem debatre junts i els votem per separat. Sembla bé? 

Sr. Folch: Millor fer lo per separat. 

 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PRESSUPOST 

DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA PER A L’EXERCICI 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 ext Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, en materia 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  5 de febrer informa favorablement la possibilitat de realitzar 

la modificació pressupostària sol·licitada. 
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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 1 del  Pressupost de l’EMD per a l’exercici 2015, 

sota la forma de modificació pressupostària via generació de crèdit i circumscrita als següents termes: 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

.- Suplementació de les partides de despesa següents: 

.- Partida Pressupost despeses: 920 22699: Treballs realitzats per altres empreses: 12.725.- €  

.- Partida Pressupost despeses: 920160: Quotes Socials: 9.259,20.- € 

.- Crear la partida de despesa: 

.- Partida Pressupost despeses 920 131. Personal laboral temporal: 35.404,00.- € 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

.- Incorporació al pressupost d’ingressos:  

Crear la partida: 46200 Aportació Generalitat de Catalunya. Fons de Cooperació Local: 12.725.- € 

Crear la partida 46203. Aportació Diputació de Barcelona. Subvenció Pla Ocupacional:2015   44.663,20.-€ 

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

modificació pressupostària 1/2015, durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s’han presentat 

reclamacions quedarà definitivament aprovada. 

Debat.- 

Sr. Andreu: Aquest punt proposa aprovar la modificació del pressupost 2015 incorporant la subvenció 

atorgada per la Diputació de Barcelona per la realització d’un Pla Ocupacional, el qual ens permet 

contractar personal que sigui a l’atur. 

S’incorpora també al Pressupost 2015 la quantitat cobrada referent als Fons de Cooperació Local, 

participació dels Ajuntaments i de les Entitats Municipals Descentralitzades en els tributs de la Generalitat 

de Catalunya, corresponents als exercicis  2012, 2013 i 2014. 

Sr. Folch: Dos preguntes a realitzar sobre el Pla d’Ocupació. 

Primera.- La contractació d’aquestes persones aturades es del SOC de la Generalitat o bé de Servei 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès? 

Secretaria: S’ha fet la sol·licitud a l’oficina del SOC de la Generalitat. 
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Sr. Folch: L’EMD Valldoreix ha fet la contractació de persones aturades inscrites al Servei d’Ocupació 
Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat. És correcte ho realitzat però altra vegada es podria pensar fer-
ho de l’oficina del SOM de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Segona pregunta: El Pla d’Ocupació és per fer alguna tasca. Doncs, que teniu pensat? Més brigada, més 
jardineria. 

Sr. Andreu: Hem optat agafar personal titulat arquitecte i enginyer, ja que tenim molta despesa d’estudis 
de projectes i així la rebaixem. 

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). 
 

2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (VIDRE I 

REBUIG) A L’EMPRESA ECOINTEL. 

ANTECEDENTS. 

Aquesta EMD vol contractar el servei de recollida d’escombraries (vidre i rebuig) tots els dimarts, des del 

16 de febrer i fins la data 30 de juny de 2015. 

El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 2.570,57.- €/mensual més IVA 257,06.- €/mensual, per al 

qual, mitjançant expedient modificació de crèdit de la classe generació, s’ha habilitat la corresponent 

partida pressupostària en import adequat i suficient. 

La Secretària Intervenció ha emès, en data 4 de febrer, un informe sobre el procediment legal a seguir i 

en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte.  

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1. La normativa aplicable és la següent: 

a) Els articles 10, 111, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

b) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la persona amb al 

qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79. 

Per tot això; 

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

Primer.- Dur a terme el servei de recollida d’escombraries (vidre i rebuig), mitjançant el procediment de 

contracte menor, amb el contractista ECOINTEL, per un import d’onze mil cinc-cents seixanta-set euros 

amb cinquanta-dos (11.567,52.- €) i mil cent cinquanta-sis euros amb setanta set d’IVA (1.156,77.- €).  

El servei de recollida es realitzarà tots els dimarts. La duració del contracte serà des de la data de la 

formalització del contracte, 16 de febrer 2015 fins al 30 de juny de 2015. 
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El contracte no serà objecte de pròrroga. 

Segon.- Aprovar la despesa per import de dotze mil set-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-nou 

(12.724,29.- €) amb càrrec a la partida pressupostària 920 22699 del vigent pressupost.  

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària fent constar que si es vol impugnar aquesta 

resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 

següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant el mateix òrgan que la ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 

de la seva notificació. 

Debat.- 

Sr. Andreu: Aquest punt ha estat treballat per la vocal Tensi Torrecilla. No ha pogut assistir al Ple, per 

tant ho defensaré jo personalment. 

Després de la retallada unilateral que va realitzar l’Ajuntament de Cerdanyola en la recollida 

d’escombraries, el que va produir una situació de desbordament a diferents punts de Bellaterra.  

Donat que hi ha un contenciós interposat per l’EMD i després de diverses converses amb l’Ajuntament, 

hem decidit sufragar des de l’EMD aquesta despesa i  fer  recollida d’un quart dia,  duplicant la fracció de 

rebuig. Tot això, fins que el jutge resolgui si la reducció del servei per part de l’Ajuntament es legal o no, 

donat que el conveni diu expressament que la competència és de l’EMD. 

Sr. Folch: El nostre grup votarà a favor. Recordem que, en data 21 de juny de 2012, ja vam presentar 

una moció demanant que l’Ajuntament transfereixi a l’EMD la competència i el finançament del cost real 

del servei. En data 11 d’octubre de 2012, vam presentar una moció per tal que l’EMD estableixi les 

mesures urgents per pal·liar les deficiències greus en la recollida d’escombraries.. 

Ens alegrem, però hem tardat 2 anys en poder fer efectiva la moció de CiU. 

Sr. Andreu: Fa dos anys que l’EMD està negociant amb l’Ajuntament aquest tema. Des de l’EMD se li va 

demanar per escrit, però l’Ajuntament no el volia portar a terme. 

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). 
 

03.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PRESENTADA PER L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA. 

Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 

2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA 

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: 
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.- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013: 

Rebuts                  ,00 

Liquidacions             658,08 

 

.- Pendent de cobrament en período executiu en data 31 de desembre de 2013: 

Rebuts             4.323,78 

Liquidacions                299,08 

 

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 2014 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 2014 presentada per l’ORGT. 

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

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). 
 

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

minuts del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

RAMON ANDREU ATIK                                                                    LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 


