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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT PER LA JUNTA DE VEÏNS DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA. 
 
A Bellaterra, sent les 21 hores del dia 27 d’octubre de 2015, es reuneixen en la seu de l’Entitat 
els membres la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en la sessió 
extraordinària a que es refereix l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, amb subjecció als assumptes 
relacionats a l’ordre del dia i que a continuació es diuen. 
 
Presideix la sessió el President, Sr. RAMÓN ANDREU ATIK (GpB); i assisteixen els/les següents 
Vocals Gestors: 
 
Senyora HELENA FIGUEROLA LLAMAS (GpB) 
Senyora HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 
Senyor RAMÓN SANS FOLCH (GpB) 
Senyor MIGUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS (GpB) 
Senyor JORDI MACARULLA BOMBARDÓ (CONVERGÈNCIA) 
Senyor JOAQUIM ROJO ARA   (CONVERGÈNCIA) 
Senyor JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH    (ERC-ACORD MUNICIPAL) 
 
 
Primer.-  Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents la urgència de la sessió. 

S’aprova la urgència per unanimitat dels membres assistents de la inclusió a l’ordre del dia el 

nomenament de la vocal de Gent per Bellaterra Julia Vilaplana Algue. 

Segon.- Proposta de nomenament de la vocal de Gent per Bellaterra a la Sra. Júlia 

Vilaplana Algue.  

Atès l’acceptació de la renúncia formulada per la vocal de Gent per Bellaterra, Sra. Montserrat 

Muñoz Casals, per la Junta de Veïns de data 8 d’octubre de 2015. 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la Junta de Veïns 

l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Proposa el nomenament de la vocal de Gent per Bellaterra a la Sra. Júlia Vilaplana 

Algué. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central. 

 

A continuació, la Vocal prendrà possessió del seu càrrec, procedint a jurar o prometre acatament a la 

Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, d’acord amb la fòrmula prevista pel Reial Decret 

707/79, de 5 d’abril, en concordancia amb l’article 18.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 

 

PRESIDENT: 
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Jureu o prometeu cumplir fidelment les obligacions del càrrec de Vocal de la Junta de Veïns de 

l’EMD de Bellaterra amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a Norma 

fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

VOCAL: 

Ho juro. 

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

Els vocals li donen la benvinguda. 

 

Tercer.- Aprovació, si s’escau, de la moció “Acord de convocatòria de mobilitzacions per 

el 9N a favor del Dret a decidir de Bellaterra”. 

 

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

 

 

 

ACORD DE CONVOCATORIA DE MOBILITZACIONS PER EL 9N 

A FAVOR DEL DRET A DECIDIR DE BELLATERRA 

 

Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important que varen 

provocar ja l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 1992 l'intent de segregació. 

 

Atès que l'EMD Bellaterra és la segona EMD més gran de Catalunya i que amb quasi 3.000 

habitants, és més gran que el 70% dels municipis de Catalunya. 

 

Atès que el desenvolupament territorial del municipi de Cerdanyola, amb la construcció de la 

autopista AP7 B-30 i la posterior creació de la Universitat Autònoma,  ha dificultat molt la cohesió 

social del municipi. 

 

Atès que des de les diferents formacions polítiques de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana 

de seguir avançant en el nostre autogovern per assumir totes les competències municipals 

convertint l'EMD Bellaterra en un Municipi més de Catalunya.   

 

Atès que el Ple de Cerdanyola del Vallés es va manifestar favorable a la celebració d’aquest 

procés participatiu legal i transparent en rebutjar, per amplia majoria, la moció en contra de la 

consulta proposada per el grup municipal de Ciutadans en el Ple de Cerdanyola el 30 de juliol de 

2015. 

 

Atès que els dies 10, 11, 14 i 15 de setembre, l’EMD Bellaterra va consultar al poble Bellaterrenc 

si volien o no esdevenir municipi mitjançant un procés participatiu a l’ampar de la Llei de 

Consultes i participació de la Generalitat de Catalunya i amb totes les garanties democràtiques i 

va registrar una participació del 54 % dels veïns, equiparable a unes eleccions, amb un resultat 

molt clar favorable al SÍ del 54%. 
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Atès que els veïns del poble de Bellaterra s’han expressat democràticament de forma clara i 

contundent a favor de que Bellaterra esdevingui un municipi, consolidant un MANDAT 

DEMOCRÀTIC sòlid i inequívoc que condiciona les actuacions democràtiques. 

 

Atès que la voluntat expressada per unanimitat per el Ple de Bellaterra és la de realitzar la 

separació administrativa de Bellaterra sense crear més càrregues ni més despeses municipals 

assumint  els funcionaris i la deute municipal corresponent i mancomunant els serveis que 

consideri Cerdanyola per dur a terme la segregació municipal. 

 

 

Atès que l’ordre del dia de la convocatòria del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola proposa la 

votació de tres textos que no respecten en cap cas el dret a decidir de Bellaterra expressat en la 

Consulta per el 94% dels residents del nostre poble. 

 

ACORDEM : 

 

DEMANAR a l’alcalde i al govern de l’ajuntament de Cerdanyola, a totes les formacions 

polítiques del Ple de Cerdanyola i a tots els Grups Parlamentaris que configuraran el nou 

Parlament de Catalunya, que respectin el MANDAT DEMOCRÀTIC expressat per la ciutadania 

del poble Bellaterrenc en la Consulta Bellaterra municipi. 

 

PROPOSSAR que el poble bellaterrenc es manifesti el proper dia 9 de novembre a favor del Dret 

a decidir del nostre poble tallant el trànsit de la carretera de Bellaterra BV1414 amb URNES, de 

7.30 a 8.30 del matí.  

 

REALITZAR Una important campanya comunicativa per tal que aquest tall de trànsit sigui 

àmpliament conegut per els usuaris de la Carretera de Bellaterra, BV 1414.  

 

COMUNICAR aquest acord al nou President de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups 

Parlamentaris que configuraran el nou Parlament de Catalunya, a l’alcalde de Cerdanyola, a 

totes les formacions polítiques del Ple de Cerdanyola, a tots els veïns de Bellaterra, al 

Departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya i al 

Departament de Qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sr. Oltra.- Tinc tres o quatre coses a comentar. 

En primer lloc, no veig la força que té celebrar aquesta manifestació en data del 9N. 

Tampoc veig la urgència de convocar un Ple extraordinari i urgent en data d’avui. Hi ha altres 

maneres de convocar, com podria ser una roda de premsa amb els Portaveus dels Grups polítics 

de Bellaterra. 

Tampoc veig la urgència del nomenament de la nova vocal de Gent per Bellaterra en el Ple 

d’avui. 

De totes maneres, no posaré pegues en l’aprovació d’aquest acord.  

 

 

Sr. Macarulla.-  

Estic d’acord amb el vocal d’ESC en la forma de la convocatòria del Ple, però el fons de la 

trobada és que totes les forces polítiques estan en el Ple. 
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Penso, que l’adopció de l’acord per un Ple és més oficial que mitjançant una roda de premsa. 

 

Repassant els tres texts que s’han proposat per debatre i aprovar al Ple de Cerdanyola del 

Vallès, salvant les diferències, cap d’ells reculls la voluntat democràtica del poble de Bellaterra. 
 
Que Bellaterra es devingui Municipi és una aspiració legal i democràtica. 
 
En relació a la  realització de la manifestació, creiem que la data de la convocatòria el dia 9N ens 
pot ajudar més que perjudicar nos. 
 
Endavant aquest procés que es demana en el Ple d’avui. 
 
Sr. Vazquez.- La convocatòria de la manifestació el dia 9 N és una similitud. La data està ben 
escollida. Volem manifestar l’expressió d’un poble, que l’Ajuntament de Cerdanyola no ens lo 
permet. 
 
Sr. Escolà.- Es tracta de dos processos. No hi ha paral·lelisme entre un i altre. 
Quan s’ha plantejat la consulta a Bellaterra no han hagut amenaces per part de l’Ajuntament. És 
una diferència important. Aquest paral·lelisme no ajuda. 
No hi ha raó dels tres texts presentats per a la seva aprovació al Ple. S’està treballant des de 
l’Ajuntament sobre una posició al respecte. 
Respecte el dret a decidir de Bellaterra, l’Ajuntament ha respectat la convocatòria i el procés de 
consulta en tot moment. Ha respectat la vostra decisió. No ha posat pals a les rodes en aquest 
procés que ha realitzat Bellaterra. 
L’Ajuntament ha de tenir una posició que no vol dir el no respecte al resultat de la vostra 
consulta. Pensem en un bon encaix per tal que les dues parts resultin beneficiades. Vosaltres 
heu de respectar que l’Ajuntament es posicioni. De moment no està presa cap altre decisió. Us 
deixem fer el vostre camí. 
  
Sr. Andreu.- En primer lloc s’ha de modificar el text, ja que el resultat de la consulta vots del si 
són 54% i no 94%. 
Faré unes reflexions. Es pot canviar el dia de la convocatòria, però si hi ha majoria ho mantenim. 
Després de vàries converses amb l’Alcalde de Cerdanyola, l’Ajuntament vol fer la proposta d’un 
nou conveni. L’EMD Bellaterra no participarà. 
 
Sr. Escolà. La proposta del nou conveni no va ser arran de la consulta, sinó ja ho vaig plantejar 
al Sr. Andreu en la primera reunió desprès de la meva pressa de possessió com Alcalde de 
Cerdanyola. 
 
Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-una hores del 

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

 

EL PRESIDENT,                                                                   Dono fe, 

Ramon Andreu Atik                                                                        La Secretària-Interventora 
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