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

EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 4 D’ABRIL DE 2013 

A Bellaterra, sent les dinou hores del dia 4 d’abril de 2013, 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 

tractara 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) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb carácter d’ordinària i en primera convocatòria. 

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

 

1.- Proposta de resolució d’al.legacions i d’aprovació definitiva del Pressupost exercici 2013 i de la 

plantilla de personal. 

Ramon Andreu Atik, President de l’EMD Bellaterra, en relació a les al.legacions presentades per la Sra. 

Alcaldessa del’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a l’acord de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra, adoptat en sessió ordinària de 21 de gener de 2013, pel que s’aprova 

inicialment el pressupost de l’EMD. 

RESOLC; 

Primer.- Estimar les al.legacions presentades per l’Ajuntament de Cerdanyola següents: 

.- Dins del capítol 3 d’ingressos s’han pressupostat les taxes i preus públics concretament la taxa de guals 

per un import de 60.000.- euros corresponents al padró de guals de l’àmbit de Bellaterra previst per a 

2013. 

MINORAR l’estimació de l’aportació de l’Ajuntament en relació als ingressos per la taxa dels guals i per 

un import de 62.149.- euros, d’acord amb les Bases que regulen la prestació de serveis i funcionament de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

.- Dins del capítol 5 d’ingressos patrimonials s’ha pressupostat en concept de “Altres ingressos 

patrimonials” la quantitat de 80.000.- euros, que correspon al dret de superficie constituït sobre el terreny 

situat al carrer Jeroni Martí gestionat directament per l’EMD d’acord amb les bases reguladores de la 

prestació de serveis.  
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“Del pagament del mes de juliol, es deduiran els ingressos corresponents al dret constituït sobre el terreny 

situat al carrer Jeroni Martí, segons escriptura pública de 22 d’octubre de 1998, el qual s’adscriu a l’EMD 

que gestionarà el seu ingrés, aquests efectes presentaran a l’Ajuntament els corresponents justificants 

d’ingrés.” 

MINORAR l’estimació de l’aportació de l’Ajuntament en relació als ingressos patrimonials i per un import 

de 72.383.- euros. 

Segon.- Dins del capítol 4 s’ha pressupostat inicialment 16.052.- euros en concepte de “Transferències 

CCAA, que recolliria l’estimació de l’aportació que fa la Generalitat corresponents a la participación en els 

ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya. 

No acceptar l’al.legació de minorar l’estimació de l’aportació de l’Ajuntament, atès que aquests fons són 

de  lliure disposició. 

Tercer.- Al.lega l’Ajuntament de Cerdanyola que els ingressos de capital són zero. 

D’acord amb les bases que regulen la prestació de serveis i funcionament de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada Bellaterra incloses al Conveni Institucional aprovat, seran a càrrec de l’Ajuntament les 

despeses d’inversió del servei de l’enllumenat públic, així com la inversió en camins públics, carrers, 

parcs i jardins públics i voreres. Tanmateix, l’Ajuntament ha d’establir, cada any, el programa de 

inversions i d’obres d’infraestructura que haurà d’assumir per a l’entitat municipal descentralitzada de 

Bellaterra. 

Per tant, no s’estima l’al.legació. 

Quart.-Al.lega l’Ajuntament de Cerdanyola que no es pressuposten ingressos ni despeses per actius i 

passius financers. 

Al pressupost d’ingressos no es pressuposten actius i passius financers, ja quel’EMD no té concertat cap 

crèdit amb entitats de dret públic ni privat, ni fiances dipositades. 

Al pressupost de despeses no es pressuposten actius ni passius financers ja quel’EMD no té cap despesa 

per adquisició d’actius financers, ja sigui de l’interior com de l’exterior, amb venciment a curt, mig i llarg 

termini. 

Per tant, no s’estima l’al.legació. 

 

Segon.- Aprovar definitivament el pressupost exercici 2013 i plantilla de personal. 

Debat.- El Sr. President dona la paraula al Sr. Folch. 

Sr. Folch.- Les al.legacions em semblen be. Referent al pressupost ja hem votat en contra. Em sorpren 

que tenint un conveni que regula la fòrmula de finançament i on expressament estableix que els ingressos 

corresponents al dret constituït sobre el terreny situat al carrer Jeroni Martí i l’aprovació de taxes es 

deduiran de l’aportació de l’Ajuntament, no es va donar compte ningú. S’ha fet un error de pressupost 

d’un 25 per cent. 

D’altra banda, baixem la partida de manteniment de l’espai públic, que ja era baixa inicialment (240.000.- 

€) i ja varem votar en contra, a 105.000.-€. Per tant, tenim un pressupost del qual el 50 per cent és 
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despesa de personal, dietes, publicitat, contenciosos, etc. Nosaltres votarem en contra, ja que és un 

pressupost encara pitjor que l’inicialment presentat i aprovat. 

El Sr. Folch pregunta a la interventora. Si no hi ha cap deute a l’EMD, per què està pressupostat a la 

partida de despesa financera la quantitat de 5.000.- € 

La Secretària Interventora contesta que aquesta partida correspon a comissions bancàries, avals dels 

contenciosos. 

El Sr. Folch pregunta si tenim avals constituïts i sobre quins béns de l’EMD. 

La Secretària-Interventora respon que ara mateix no hi ha constituït cap aval. 

Sr. Andreu.- L’Ajuntament de Cerdanyola està agafant una postura molt tancada en tots els temes 

referents a l’EMD. Per poder sortir d’aquesta situació el punt de referència és el conveni. Respectar el 

conveni al màxim davant l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Tenim que intentar visualitzar i donar una imatge clara que l’EMD és una institució flexible i que des de 

l’EMD es pot parlar i es pot arribar a acords. 

En un principi, varem interpretar que aquests ingressos ens corresponien. L’Ajuntament ha fet 

al.legacions. Aquestes al.legacions es poden interpretar a favor o en contra. Donen arguments. Creiem 

que és un gest de bona voluntat interpretar a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola aquestes al.legacions. 

Perderem molt més si Governació o el conjunt de veïns de Bellaterra no veu gestos de flexibilitat, de 

buscar un consens i de buscar com a referència el conveni. 

Per una vegada que l’Ajuntament de Cerdanyola agafa com a referència el conveni, interpreta el conveni, 

i fa una interpretació molt ajustada, entenem que val la pena mantenir aquesta postura i acceptar les 

al.legacions. A més aquestes al.legacions són el que estableix expressament el conveni. 

Els ingressos corresponents al dret constituït sobre el terreny situat al carrer can Jeroni Marti no és una 

quantittat fixa. A l’any 2012 es va recaptar 72.000.- € quantitat que es veu reduïda dels anys anteriors 

(80.000.- € any 2011). 

Referent al les taxes, suposa un superávit per l’EMD. L’aportació de l’Ajuntament a l’EMD no inclourà la 

taxa, i la recaptació de la mateixa serà dels veïns de Bellaterra. 

Per tant, acceptem les al.legacions, perqué es poden interpretar correctament conforme al conveni 

institucional. Ens ajustem al conveni per petició de l’Ajuntament, per tal d’arribar a un consens, que moltes 

vegades, entenem que, des dels partits politics de Cerdanyola la flexibilitat i la capacitat de diàleg és 

nul.la.  

Referent a la despesa, aquest 50 per cent correspon a despesa de personal, i tota la despesa de suport 

de l’EMD. 

Sr. Folch.-  Són estudis, dietes, publicitat i moltes més partides del pressupost 

Sr. Andreu.- Tenim despesa jurídica, que actualment té sentit dintre de la feina que actualmente està 

realitzant l’EMD. 

La despesa d’estudis no contemplada anteriorment també és molt útil (estudis en temes urbanístics, 

l’estudi de mobilitat de l’Escola Ramon Fuster han segut molt útils). Aquestes despeses són normals. 
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Respecte a la despesa de personal, si agafem com referència l’Ajuntament Sant Cugat,  el 35 per cent del 

pressupost és despesa de personal i l’Ajuntament de Cerdanyola un 49% del pressupost és despesa de 

personal. L’EMD té pressupostat un 15 per cent en personal, per tant, està molt ajustat. 

Sr. Folch.- Segons el pressupost presentat, la despesa de personal és un 22 per cent. 

I no comparem Sant Cugat ni Cerdanyola amb Bellaterra. No és comparable. Són Ajuntaments que tenen 

policía, donen molt més serveis. Jo el que em refería és que el que preocupa a la gent, pavimentació de 

carrers, zones verdes estan pressupostats molt baix. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

2.-Proposta de resolució de les al.legacions i aprovació definitiva del projecte de mobilitat al 
centre de Bellaterra. 

 

Fets. 

 

1. El dia 11 de febrer de 2013, la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra, en sessió extraordinària va aprovar inicialment el projecte de millora de la mobilitat al 
centre de Bellaterra. 
 

2. En data 15 de febrer de 2013, es publica l’anunci d’aprovació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 

3. En data 18 de febrer de 2013, es publica l’anunci de l’aprovació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, núm. 6317. 
 

En el periòde d’exposició pública s’han rebut un total de 5 al.legacions i 2 peticions  d’informació. 

Al.legacions: 

18/02/2013, RE 107. La Sra. Remei Gomez, com veïna afectada pel projecte, manifesta 7 punts 

que afecten negativament els canvis de direcció en el carrer Joan Valera. 

13/03/2013, RE 163. La Sra. Montse Corominas, com veïna afectada pel projecte, demana que 

no es canviïn les direccions dels carrers i proposa arribar a un acord amb la Escola Ramon  

Fuster. 

18/03/2013, RE 168. La Sra. Carme Carmona, com Alcaldessa de l’Ajuntament de Cerdanyola, 

al.lega el compliment de la normativa vigent, tant per garantir l’accés de persones amb mobilitat 

reduïda com en el disseny de la senyalització horitzontal. 

18/03/2013, RE 169. La Sra. Belen Larburu, com presidenta de la Unió de Veïns de Bellaterra, 

proposa incrementar la franja horària d’accés restringit en 20 minuts al mati i 45 minuts a la tarda, 

essent la franja proposada per la Unió de Veïns de 7:45 a 9:35 als matins i de 16:00 a  18:00 a les 

tardes. 
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18/03/2013, RE 173, La Sra. Cristina Vidal Eiximeno, com veïna afectada pel projecte, proposa 

regular els accesos a la escola, sol.licitar l’ajuda de la guardia urbana de Cerdanyola, aplicar una 

taxa per l’accés a les zones restringides i per la utilització de les zones d’aparcament pel 

manteniment dels vials, i la implantació d’un sistema de “Park and Walk”, per reduïr la pressió 

sobre la zona d’accés al Col.legi.  

Resposta 

Es proposa desestimar les al.legacions 107 i 163, en tant que els arguments amb els que 

s’oposen al canvi del sentit de direcció dels carrers proposat no estan suficientment justificats, El 

projecte te per objectiu dividir l’accés i sortida de les famílies que accedeixen al col.legi Ramon 

fuster per afavorir la mobilitat i la seguretat viaria de l’entorn de la Escola, i es recolça en els 

estudis elaborats per la empresa Doymo, especialitat reconeguda en aquests temes.  

La al.legació 168, presentada l’Ajuntament de Cerdanyola s’estima en la seva totalitat, en quan es 

un recordatori de la normativa legal i ordenances municipals d’obligat compliment en la reserva 

d’espai  per a persones amb mobilitat reduïda i en el disseny de la senyalització horitzontal. Cal 

dir que el projete observa l’estricte compliment de la normativa exposada. 

La al.legació 169, presentada per la Unió de Veïns, proposant l’ampliació de la restricció horaria 

s’estima favorablement, de manera que es proposa aplicar inicialment aquest horari ampliat, de 

7:45 a 9:35 al matins i de 16:00 a  18:00 a les tardes, per un periode de prova a determinar per tal 

d’avaluar la seva conveniència. 

La al.legació 173, en la direcció de cercar sol.lucions a la situació que es genera diariament en 

l’entorn de la escola, analitza la situació i proposa un accés alternatiu, aquest es desestima ja que 

bàsicament s’ajusta a al sistema d’accesos actual, així mateix es desestima l’aplicació de taxes 

per la utilització del carrer en l’horari restringit i de la zona verda pel seu elevat cost d’implantació. 

Respecte de la sol.licitud de l’ajuda de la Guardia Urbana s’estima que pot ser necessària la seva 

presencia en el moment de la implantació del nou sistema. Per últim, altres propostes com ara el 

“Park and Walk”, es traslladaran directament a la direcció p de la escola per tal d’evaluar la seva 

viabilitat. 

Conclusions 

1. Per l’exposat s proposa  DESESTIMAR les al.legacions presentades per la Sra. Remei 
Gomez i  per la Sra. Montse Corominas. ESTIMAR les al.legacions presentades per 
Ll’Ajuntament de Cerdanyola i per unió de Veïns i ESTIMAR PARCIALMENT la al.legació 
presentada per la Sra.  Cristina Vidal Eiximeno. 
 
2. El tècnic que subscriu proposa APROVAR definitivament el projecte de millora de la 
mobilitat al centre de Bellaterra. 
 

Debat.- El Sr. President dona la paraula a la Sra. Remei Gómez. 

Sra. Gómez.- No podía ser d’altre forma. Nosaltres votarem en contra d’aquest pla de mobilitat. Aquest 

estudi crea un colapse als carrers que es canvia de direcció. Traspassem de sortida carrers amples a 

carrers estrets. 

El Pla de Mobilitat el que està fent es traspassar el problema d’una veïna que viu al costat de l’escola, le 

molesta molt l’escola Ramon Fuster a la resta dels veïns de Bellaterra. 
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Ens preocupa també que de les al.legacions presentades pels veïns de Bellaterra, l’aprovada totalment és 

la presentada per la Unió de Veïns de Bellaterra. 

Creiem, donçs que, el Pla crea un problema per la gent de Bellaterra, crearà un caos i no soluciona res 

als carrers que estaran en pitjors condicions de les que estan actualment. 

El President dona la paraula al Sr. Sans. 

Sr.- Ramon Sans: Aquest projecte és un tema que s’ha estudiat tècnicament per solucionar un colapse 

circulatori real. 

Ha seguit un procés jurídic normal, fase d’exposició pública, presentación de les al.legacions i avui estem 

aquí per aprovar-ho definitivament un cop s’han contestat les cinc al.legacions presentades. 

Destacar que aquest procés s’ha fet de la ma de l’escola Ramon Fuster i en col.laboració amb l’Escola, 

motiu pel qual no existeix cap al.legació de l’Escola. 

Destacar també que l’Autoritat del Transport Metropolità es partidària d’aquesta solució. Destacar i 

remarcar que aquest projecte soluciona problemes de trànsit i en cap cas és solució suficient per el que 

significaría l’ampliació de l’Escola a 1.600 alumnes que proposa la modificació del Pla General 

Metropolità. 

Sra. Gómez.- S’ha demanat informe a la Guardia Urbana. 

Sr. Andreu.- Hem tingut converses amb la guardia urbana, però no hi ha cap informe. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

3.-Proposta d’aprovació de la interposició de la denúncia davant les il.legalitats en la construcció 
de l’edifici de l’escola Ramon Fuster i en l’aprovació de la modificació puntual del Pla General 
Metropolità i del Pla Especial. 
 

Debat.- No hi ha. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos abstencions de 

Convergència i Unió (CiU). 

 
4.- Proposta d’acord de l’adhesió a la “Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat” integrada 
per diferents municipis i entitats territorials i per la Diputació de Barcelona, i aprovar els seus 
Estatuts. 
 

La xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat és una associació de municipis compromisos am el 

medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Consitueix una plataforma de 

cooperación i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les 

seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i per promoure i dur a terme projectes 

d’interès comú. 

La Xarxa que va ser creada el 16 dejuliol de 1997, té en la actualitat més de 230 entitats locals catalanes 

associades, que representen pràcticament el 80% de la població total de Catalunya. Aquest fet, reflexa 
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molt bé la riqueza i el dinamisme del municipalisme català, que té sòlides linies de treball endegades en 

àmbits diversos com l’energia i el canvi climàtic, l’aigua, la mobilitat, la participación, etc…. 

Vist l’interès de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra d’adherir-se a aquesta Xarxa; 

Vist que per adherir-se és necessari un acord de la Junta de Veïns manifestant la seva voluntat d’adhesió 

a la xarxa aprovant els seus estatuts i nomenant al/la representant de l’EMD de Bellaterra en la mateixa. 

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

Primer.- Adherir-se a la “Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat”, integrada per diferents municipis 

i entitats territorials i per la Diputació de Barcelona, i aprovar els seus estatuts. 

Segon.- Nomenar al/la representant de l’EMD Bellaterra en aquesta Xarxa, concretament al Sr. Ramon 

Andreu Atik, President de l’EMD Bellaterra.  

Tercer.- Facultar al President per a que signi el formulari d’adhesió a la Xarxa. 

Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

Debat.- No hi ha. 

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

 

5.- Proposta de l’aprovació de la constitució de l’Associació Ambit B-30 i aprovació dels estatuts 

que l’han de regir. 

Atès que la principal aglomeració industrial de Catalunya es troba en els municipis que ocupen el tram de 
l’AP7/B-30, i que aquest àmbit territorial disposa d’una sèrie d’actius que li donen un extraordinari 
potencial (centres de recerca, universitats, empreses lligades a la innovació, infraestructures, 
equipaments referents a Catalunya, i uns municipis que compten amb una xarxa de serveis i instal·lacions 
de qualitat), i que ofereixen la possibilitat de consolidar una estructura industrial, de coneixement i recerca 
molt competitiva en un context mediterrani, a escala europea.  
 
Atès que en data 23 de març de 2011, els ajuntaments que formen part del grup impulsor de B30, atenent 
les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament, van acordar definir una 
estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions 
empresarials, organitzacions sindicals i governs per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn 
tot l'eix de la B30 i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de 
Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud d’Europa.  
 
Atès que en les reunions plenàries posteriors, celebrades a la Universitat Autònoma de Barcelona i a 
Martorell, el grup impulsor va acordar que la forma jurídica més adient per a desenvolupar aquest projecte 
era a través de la constitució d’una associació, de conformitat amb allò que disposa la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, essent aquesta una 
associació sense finalitat lucrativa, de naturalesa permanent, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres socis, i amb plena capacitat jurídica. 
 
Atès que el grup impulsor ha procedit a elaborar la proposta d’estatuts que han de regir l’Associació, els 
quals es van validar a la reunió plenària del grup impulsor celebrada a Mollet del Vallès el 17 d’octubre de 
2012. 
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Atès que els estatuts elaborats incorporen tots els aspectes que, segons l’article 134 del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, necessàriament han de contenir; així mateix, s’ajusten a les 

disposicions establertes al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, com ara les que regulen l'actuació i 

representació dels òrgans de govern, el règim d’adopció d’acords, els drets i deures dels socis, el règim 

comptable i documental, els actes de modificació estructural o el procediment de liquidació subsegüent a 

la dissolució; tot i que també fa ús de l’autonomia organitzativa que atorga l’esmentat Codi per regular la 

seva organització i funcionament. 

  

Vistos els articles 133 a 136 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLRLC), en concordança amb la Disposició Addicional 

Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), que preveuen la 

facultat dels ens locals de constituir associacions per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns, 

les quals es regularan pels seus estatuts i per la seva normativa específica, i que el procediment a seguir 

és l’adopció pel Ple municipal de l’acord de creació de l’associació, aprovació dels estatuts, i designació 

de representant.  

 

Vistes les Lleis 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 

relativa a les persones jurídiques, i 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya, que regulen les associacions de Catalunya, i especialment els articles 321-1 a 321-6 del Codi, 

que regulen la naturalesa i els requisits de constitució de les associacions per part de persones jurídico-

públiques, sempre que les normes per les quals es regeixen no ho prohibeixin i que l’acord sigui adoptat 

per l’òrgan competent. 

 

Vist l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb el 

22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, que atribueixen la 

competència per adoptar l’acord de creació i d’aprovació dels estatuts de l’associació al Ple municipal, 

amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 

 

Per la qual cosa es proposa al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la constitució de l’Associació Àmbit B30, la finalitat de la qual és definir i desenvolupar 

una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, administracions locals, 

organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la 

zona industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar 

aquest territori com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i 

del sud d’Europa. 

Segon.- Manifestar la voluntat d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de formar part de la mateixa 

com a membre fundador. 
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Tercer.- Aprovar el text dels estatuts que han de regir l’esmentada Associació, i que s’acompanya annex.  

Quart.- Nomenar al Sr. Ramon Andreu Atik, President de l’EMD Bellaterra representant de l’Associació 

Àmbit B30 i facultar-la per adoptar i executar els actes i acords necessaris per a l’efectivat d’aquests 

acords i nomenar en substitució del Sr. Ramon Andreu Atik al Sr. Ramon Sans Folch. 

Cinquè.- Notificar a l’Ajuntament de Sabadell, com a grup impulsor de l’Associació Àmbit B30, aquest 

acord. 

Debat.- No hi ha. 

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

 

6.- PROPOSTA DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS 

EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE. 

Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de manera 

trascendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims anys s’han succeït canvis 

diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com en el del conjunt de tècniques i instruments 

que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus de gestió, requerint des de les organitzacions un constant i 

creixent esforç d’adequació tant tècnic com tecnològic. 

La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a que es troben subjec tes algunes de les entitats 

locals de la provincia de Barcelona, va decidir en el seu dia, posar en marxa la iniciativa de facilitar 

assistència técnica i material en la confecció de la  nòmina dels empleats dels ens locals amb els que es 

produeixi el preceptiu acord de col.laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i per la Llei 8(1987, de 15 d’abril, municipal i de 

règim local de Catalunya (actualmente Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 

En relació amb l’activitat d’assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats dels ens locals 

també resulten d’aplicació les disposicions següents: 

.- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions publiques i del procediment 

administratiu comú. 

.- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

.- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal (en endavant, 

RLOPD), Reial Decret que deroga l’anterior RD 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament de 

mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

 

II.- ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA CONFECCIÓ DE LA 

NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS. 
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Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció de 

l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (per acròni, 

l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. D’acord amb 

l’article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter material, 

tècnic o de serveis de la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra Administració (la 

Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseixin els mitjans idonis per al seu exercici. 

 

III.- CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME. 

Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització de convenis que se subscriuran entre 

cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de l’AGINEEL i la Diputació de Barcelona. 

Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques bàsiques que hauran de regir la prestació de la 

Diputació d’aquesta funció. 

 

IV.- DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ 

1.- Podran sol.licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb población fins a 5.000 habitants 

sempre que la xifra de volum mensual d’empleats públics al seu servei no resulti superior a 50 en termes 

de mitjana anual respecte els 12 mesos anteriors de la sol.licitud, requisit aquest que també s’aplica a les 

seves personificacions instrumentals. 

1.- Excepcionalment també podran sol.licitar el servei: 

a) Aquells municipis de població superior a 5.000 habitants sempre que concorri la circumstància referida 

al paràgraf anterior relativa al fet de tenir un volum mitjà d’empleats al seu servei que no superi els 50 en 

termes de mitjana anual respecte els 12 mesos anteriors al de la sol.licitud. 

b) Els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb plantilles inferiors a 50 empleats i 

sempre i quan els seus integrants compleixin els requisits de población i plantilla descrits a l’apartat a). 

 

V.- TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE 

Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents: 

A) SUPÒSITS DE CREACIÓ DE FITXER 

a) Per part de la Diputació: 

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es 

concreten en l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels 

Ens Locals (AGINEEL) i en la formalització de l’encomanda de gestió. 

2) Aprovació del Conveni-Tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 
b) Per part de l’Ens Local: 
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1) Aprovació de la creació del fitxer de dades personals (AGINEEL) d’acord amb la 

proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions aprovades per la 

Diputació de Barcelona. 

2) Aprovació de l’encomanda de gestió a favor de la Diputació i del conveni a formalitzar 

d’acord amb el Conveni-Tipus aprovat per la Diputació. 

 
c) Actuacions posteriors: 

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ens Local. 

2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ens Local de creació de fitxer de dades 

personals i de la referencia dels convenis formalitzats amb els ens locals que li han 

encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província. 

3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de 

dades personals creat per l’Ens local. 

 

B) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER 

Per al cas que l’Ens local ja tingui creat i registrat a l’Agència Espanyola o a l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades un fitxer que tingui entre les seves finalitats la de la gestió de la nòmina 
dels empleats, la Diputació verificarà que tota la información del registre sigui correcta, procedint, 
en el seu cas, a proposar a l’Ens local que acordi les modificacions corresponents i a publicar 
posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província aquest acord, amb l’adaptació de les 
obligacions pertinents establertes en els apartats anteriors. 
 
En data 27 de maig de 2010 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’actualització de 
l’esmentat Conveni-Tipus, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB núm. 140 de data 12 
de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la cració del fitxer de dades personals referit a la Nòmina dels empleats de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra (AGINEEL) segons el detall de contingut i 
especificacions que consten a la clàusula dotzena del referit conveni i que s’insereix a 
continuación: 
 
“Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1.- La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació de l’acord de 
l’Ens local aprovant la creació del fitxer de dades personals AGINEEL o, en el seu cas, de les 
modificacions acordades per l’Ens local respecte del que ja pogués tenir destinat a tal efecte, així 
com del registre o modificació del fitxer corresponent a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, d’acord amb les dades següents. 

 
a) Identificació del fitxer: 

Denominació 

AGINEEL (Assumpció de la gestió informatitzada de la Nòmina dels empleats dels ens locals). 

Finalitat 
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Gestió integrada via Web dels recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i 

pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius per IRPF de l’ens local. 

b) Origen de les dades: 

Persones o col.lectius: Empleats de l’Ens Local als que se’ls confecciona la nòmina i altres 
subjectes per IRFF als quals s’ha practicat retenció. 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
 
Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i 
d’administracions publiques. 
 
Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica. 
 

c) Estructura bàsica del fitxer. 

 
Base de dades 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrónica, telèfon, DNI o NIF, 
número seguretat social o mutualitat, número registre personal, imatge. 
 
Altres dades: estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc 
de naixement, llicències – permisos, formació i titulacions, cos –escala, categoría-grau, 
dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, dades bancàries, plans de pensió-
jubilació, dades de nòmina, impostos-deduccions, subsidis-beneficis. 
 
Dades especialment protegides: de salut a efectes d’IRPF, afiliació sindical i infraccions 
administratives. 
 
Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant xarxa de 
telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 
No automatitzat (suport paper) 
 

D) Cessions 

Les consignades a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret 
legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, el Reial 
Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, la llei reguladora de l’IRPF i la resta de previstes a les 
normes. 
 

E)  Transferències internacionals de dades 

Sense transferencia internacional de dades. 
 

F) Òrgan responsable del fitxer 

Presidència de l’Ens Local 
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G) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel.lació 

i oposición. 

Registre general de l’ens local que encomana l’AGINEEL 
 

H) Mesures de seguretat 

De nivell alt 
 

SEGON.- Aprovar la formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer 
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de la Nòmina dels 
empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL), d’acord amb el text del Conveni – tipus 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 140 de data 12 de juny de 
2010. 
 
TERCER.- Adherir-se a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i 
relatives  ala declaración del fitxer automatitzat de la Nòmina dels empleats de l’ens. 
 
 
Debat.- No hi ha. 
 
Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 

 

 

7.- Precs i preguntes. 

Sr. Folch: Tenim tres preguntes a fer al President. 

Primera pregunta. Referent a la plantilla, veiem que ja fa temps que hi ha una administrativa i ocupa la 

plaça vacant fins que se convoqui la plaça. També hi ha un tècnic de cultura i comunicació que està 

ocupant la plaça vacant fins que se convoqui la plaça. 

La meva pregunta és, sobre tot l‘administrativa que porta més temps, quan es convocaran aquestes 

places? 

Segona pregunta. Valoració de la zona verda. 

Sra. Gómez: 

Tercera pregunta. Tema d’escombreries. M’agradaria saber quan posareu en marxa el tema de la moció 

del CiU que es va aprovar en el Ple de 21 de gener per unanimitat i quin cost tindrà. 

El Sr. Andreu dona la paraula a la Secretària per què contesti a la primera pregunta. 

Respecte el tema de la convocatòria d’oposicions per cobrir les places de administratiu i de tècnic de 

comunicació, la Llei de Pressupostos de l’Estat 2013 no permet aprovar l’oferta de empleo público ni la 

convocatòria d’oposicions per cobrir aquestes places. 

Sr. Andreu: Aclarir que la voluntat d’aquesta EMD és convocar oposicions. Entenem que ha passat un 

període inicial i crec que l’EMD ja té una maduresa suficient per convocar aquests concursos i donar la 

plaça, donçs, a qui correspongui. 
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Sr. Andreu: 

Per part de l’Entitat va ver una primera petició a l’Ajuntament de Cerdanyola del funcionament de la zona 

verda. De fet el servei de policía local de l’Ajuntament no vol. 

Hem valorat el tema d’Implantar un servei nostre, que fes aquest servei. Evidentment la recaptació de 

sancions correspon a l’Ajuntament de Cerdanyola i no ho trobem adient. 

Per tant, seguim en la línia d’insistir a l’Ajuntament i de fet hem insistit per escrit en què com entitat 

responsable de fer cumplir les normes de circulació i aquesta està aprovada definitivament i publicada al 

BOP per part d’aquesta entitat que té la competència de mobilitat, procedis a sancionar aquest ús 

indegut, l’aparcament indegut. 

Fa dos dies, l’Ajuntament de Cerdanyola comunica a l’EMD que impugna l’Ordenança i requereix a l’EMD 

per que retiri l’estacionament de zona verda per diferents motius. Argumenta per la discriminació, que és 

una competència que no tè l’entitat.  

Estudiarem el tema i donarem resposta a aquesta petició.de que la competència d’ordenació del trànsit és 

de l’EMD. Estem ordenant per quan de temps es pot fer servir els aparcaments que estam a prop de 

l’estació. Hi pot aparcar tothom. Es gratuit. 

A més, per una queixa que va venir d’una veïna de Cerdanyola, aquest punt va arribar al Síndic de 

Greuges.El Síndic va estudiar tot l’expedient que va enviar l’EMD i va concloure que l’únic que faltava a 

l’expedient era l’aprovació defintivia i la publicació al BOP. I es va fer l’aprovació fa uns quatre mesos, ja 

un parell de Plens i la publicació al BOP. Per tant, entenem que tot el procés jurídic s’ha fet. Entenem que 

lo que hi ha aquí  és la voluntat de l’Ajuntament de Cerdanyola de no cumplir amb una de les 

competències que ha executat correctament aquesta EMD. 

Sr. Andreu:  Per contestar el tema d’escombreries dono la paraula a la vocal Tensi Torrecilla. 

Sra. Torrecilla: 

Hem tingut diferents reunions amb l’Ajuntament de Cerdanyola quan van rebaixar el servei de recollida de 

sis dies a tres dies, vam dir que no estavem d’acord. Vam demanar quatre dies. Sempre ens han dit que 

no. A l’última reunió van contestar que no es traspassaven la competència ni menys el finançament per 

fer nosaltres el servei de recollida d’escombreries a Bellaterra. 

Decidirem posar un contenciós i demanarem al jutge com a mesura cautelar posar aquest quart dia de 

recollida necessari a Bellaterra. 

Sra. Gómez:  

Moltes gràcies per l’explicació, però no m’ha contestat a la pregunta. 

La meva pregunta és la següent no és sobre el traspàs de la competència si no sobre la moció que va 

presentar Gent per Bellaterra al Ple de 21 de gener de posar un quart dia de recollida a càrrec del 

pressupost de l’EMD. Moció que es va aprovar per unanimitat. Quan posarem en marxa aquest quart dia 

adicional i quin cost final tindrà. 

Sra. Torrecilla:  

No podem posar en marxa aquest quart dia sense el permís de l’Ajuntament de Cerdanyola. Pensavem 

que si ho podriem fer amb càrrec al pressupost de l’EMD. Teniem pressupostos, però Cerdanyola no ens 
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deixa, inclús es podría prohibir que els camions aboquessin i que fem amb un camió ple d’escombreries? 

No podem. 

Per aixó, tindrem que posar el recurs contenciós administratiu i demanar al jutge com a mesura cautelar 

posar aquest quart dia de recollida. 

Sra. Gómez.- La he entés perfectament. Els serveis Jurídics de l’EMD no sabien que aquesta moció no 

es podía presentar.? 

Sr. Andreu.- El servei jurídic el té clar. La competència és de l’EMD. La Llei regula que la recollida 

d’escombreries i neteja viària és competència de l’EMD. El conveni estableix expressament que el servei 

es farà amb la mateixa empresa que ho està realitzant a Cerdanyola, i en contraprestació l’Ajuntament 

cobrarà la taxa als veïns. 

La nostra sorpresa és que per unanimitat Cerdanyola rebutja que tinguem la competència. Postura molt 

tancada per part de l’Ajuntament. L’Ajuntament té una postura agresiva, imprevisible. Hem de ser 

prudents. El text del conveni és clar. Val la pena esperar. El recurs contenciós administratiu ja està 

redacta i es presentarà en un termini de quinze dies. En el període d’un mes o dos mesos el jutge dictarà 

la mesura cautelar. En tot cas, s’ha de parlar amb el jutge que li doni una solució urgent al tema de les 

escombreries de Bellaterra. 

Sra. Gómez.- Quins partits polítics es van posicionar en contra, a favor o abstenció? 

Sr. Andreu.- Convergència i Unió va votar a favor tant del traspàs de la competència com del 

finançament amb una ponència molt sòlida i argumentada. 

Van votar en contra el Partit Socialista i Iniciativa. Compromís i Esquerra exacament no em recordó, però 

no van votar en contra. 

Sra. Gómez.- Jo tinc entès que l’únic partit que va votar a favor és Convergència i Unió. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint hores del mateix dia del seu 

inici, de tot el quejo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

 

 


