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A Bellaterra, sent les vint hores del dia 21 de gener de 2019, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes 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) 

JULIA VILAPLANA ALGUÉ (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (PDeCat) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (PDeCat)       

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal) 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

d’ordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la 

Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

El Sr. President, Ramon Andreu, dona la benvinguda a la regidora de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Laura Benseny. 

 

1.- Proposta de nomenament i presa de possessió del vocal de Gent per 

Bellaterra Sr. Guillem Nadal Vicente. 

Atès la pressa de raó de la renuncia al càrrec de vocal del partit de Gent per 

Bellaterra (G per B) del Sr. Miguel Angel Vázquez Heras al Ple de la Junta de 

Veïns i Veïnes extraordinària de data 30 de novembre de 2018. 

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

Junta de Veïns i de Veïnes, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Proposar el nomenament de vocal de Gent per Bellaterra al Sr. 

Guillem Nadal Vicente. 

SEGON.-  Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central a l’objecte 

de l’expedició de la credencial acreditativa de tal condició. 

A continuació, el Vocal prendrà possessió del seu càrrec com a Vocal de de 

Gent per Bellaterra (GpB) de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 
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PRESIDENT: 

Jureu o prometeu complir 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 prometo. 

Votació: S’aprova la proposta per quatre vots a favor de Gent per Bellaterra (G 

per B), dos vots a favor de PDeCat i i un vot a favor d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 

 

2.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’EMD 

Bellaterra i la Comissió Promotora de Veïns per l’annexió de l’EMD 

Bellaterra al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 

Atès el conveni de col·laboració entre l’EMD Bellaterra i la Comissió Promotora 

de Veïns per l’annexió de l’EMD Bellaterra al terme municipal de Sant Cugat 

del Vallès, de data 17 de desembre de 2018. 

Vist l’informe jurídic favorable, validat en aquest acte per la Secretària-

Interventora. 

Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns i de Veïnes, l’adopció del 

següent acord: 

Únic.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l’EMD Bellaterra i la Comissió 

Promotora de Veïns per l’annexió al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, 

de data 17 de desembre de 2018. 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (G 

per B), dos vots a favor de PDeCat i i una abstenció d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 

 

3.- Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per l’impuls de l’esport.  

Vista la moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per l’impuls de l’esport.  

El President de l’EMD Bellaterra, eleva a la Junt de Veïns i Veïnes, l’adopció 

del següent acord: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Bellaterra és un nucli de població en el que, entre les moltes coses que li donen 
un caràcter propi, es troba la pràctica de l’esport. 
 
Bé de manera individual, corrent per les seves zones boscoses o per la Via 
Verda, o usant les instal·lacions del Club; bé de manera col·lectiva en el mateix 
club o amb els diferents equips que històricament ha tingut. 
 
Històricament ha estat la iniciativa privada, amb esperit de servei públic, la que 
ha dinamitzat l’esport Bellaterrenc. El referent n’és el Club Bellaterra, però 
també fa anys l’Associació de Veïns i Veïnes del Turó van crear un equip que 
participava a la lliga escolar municipal. 
 
Entre les competències que ostenta l’EMD de Bellaterra es troba la promoció 
de l’Esport. El govern de l’EMD ha realitzat activitats en aquesta línia, amb 
espais en la Festa Major i amb la promoció de la cursa de San Silvestre de 
Bellaterra de l’11 de setembre, per exemple. 
 
Si bé aquestes iniciatives són molt interessants i positives, aspirem a una major 
promoció de la pràctica esportiva. 
 
Per tot això, 
 
EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A LA EMD DE 
BELLATERRA, proposa els següents: 
 
 

ACORDS 

Primer.- Instar al govern a treballar per a l’elaboració d’un projecte de 
rehabilitació i millora de les instal·lacions esportives de Bellaterra, en especial 
amb el camp de Futbol que es troba al Turó de Sant Pau. 
 
Segon.- Instar al govern per que avaluï i dissenyi un projecte sobre com es 
podria complementar l’esmentada zona esportiva amb els espais que encara 
poden ser equipats i augmentar-ne encara més el seu atractiu per la pràctica 
esportiva. 
 
Tercer.- Instar al govern de la EMD a establir relacions tant amb els centres 

educatius com amb les entitats esportives de Bellaterra per, de manera 

conjunta, dissenyar una política de promoció de l’esport a i per Bellaterra 

Quart.- Comunicar aquest acord a les entitats i clubs esportius de Bellaterra, 

així com a els centres educatius de Bellaterra i els més propers, a la regidoria 

d’esports de l’Ajuntament i als i les veïnes de Bellaterra. 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (G 

per B), dos vots a favor de PDeCat i i un vot a favor d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 
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4.- Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per l’acostament de joves i adolescents a la Festa Major de 

Bellaterra. 

Vista la moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal per l’acostament de joves i adolescents a la Festa Major de 

Bellaterra. 

El President de l’EMD Bellaterra, eleva a la Junt de Veïns i Veïnes, l’adopció 

del següent acord: 

MOCIÓ PER L’ACOSTAMENT DE JOVES I ADOLESCENTS A LA FESTA 
MAJOR DE BELLATERRA 

 

La implicació dels i les adolescents i del jovent en les activitats populars és un 
element de cohesió de qualsevol societat. 
 
No només permet que aquests es socialitzin entre iguals sinó que a més a més 
afavoreix a la relació Inter-generacional, fent que els aprenentatges, les 
vivències i les perspectives es nodreixin les unes de les altres fruit del temps 
compartit. 
 
La participació activa vincula encara més a les persones als espais i activitats 
que no només com a subjectes passius o mers consumidors. 
 
Aquest fet és encara més rellevant per un col·lectiu com el dels adolescents o 
joves; ja que tant per moment vital, com per interessos, com per que massa 
poques vegades han estat consultats... es genera sovint un rebuig cap a les 
propostes que reben. 
 
De manera molt concreta, en els darrers anys hem assistit a reflexions post 
Festa Major sobre la poca presencia i implicació d’adolescents i joves en la 
mateixa. En algunes ocasions aquest debat s’ha plantejat abans de la mateixa 
festa major, però com es reconegué en el mateix, amb massa poc marge de 
temps com per poder treballar de cara a vincular a aquest col·lectiu a la 
organització de la mateixa Festa Major. 
 
Per tal que això no torni a passar, i no es reprodueixi la mateixa situació un any 
més; 
 
Per tot això EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA A LA ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 
BELLATERRA proposa que el ple de l’ajuntament els següents: 
 

ACORDS 

Primer.- Instar al govern a iniciar un procés de treball per vincular als 

adolescents i joves en la preparació i la execució d’activitats o espais de la 
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propera Festa Major mitjançant un treball amb les institucions educatives del 

poble i aquelles entitats o espais que ja incorporen aquests grups d’edat. 

Segon.- Instar al govern, en el marc de les seves competències de cultura, a 

programar espais i activitats que vinculin a adolescents i joves a la propera 

Festa Major. Ja sigui com a resultat de l’acció anterior o per iniciativa pròpia. 

Tercer.- Elaborar una memòria valorativa sobre les activitats i accions 
endegades i el seu resultat per a ser avaluat després de Festa Major.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord als centres educatius i a les entitats que 
reuneixin o acullin a adolescents i joves de Bellaterra. 
 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (G 

per B), dos vots a favor de PDeCat i i un vot a favor d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 

 
5.- Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
per la pro activitat en la modificació del PGM de Bellaterra. 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Els treballs d’elaboració del Pla General Metropolità de Barcelona es van 
desenvolupar als primers anys 70 del segle passat, és a dir, ja han passat més 
de 4 dècades des de que es va fer l’ordenació del territori metropolità. Tot i les 
modificacions que s’han fet durant aquests més de 40 anys, el cert és que a 
Bellaterra, aquelles no han canviat el dibuix originari que es va fer l’any 1976 
amb unes motivacions i unes voluntats que considerem obsoletes l’any2018. 
 
Durant aquests anys s’ha mantingut i conservat el caràcter de barri d’habitatge 
unifamiliar amb finques de gran superfície, que neix de la primigènia concepció 
de la urbanització Bellaterra que s’inicià l’any 1929 com a zona de repòs i 
estigueig. 
 
Les parcel·les de Bellaterra són considerades pel PGM com a zona d’ordenació 
en edificació aïllada (20a), amb subzones d’Unifamiliars 20a/10 (índex 
d’edificabilitat neta 0,75, parcel·la mínima 600 m2), 20a/11 (la majoria, amb 
índex d’edificabilitat neta de 0,50, i parcel·la mínima de 1.000m2), i unes 
poques de 20a/12 (índex 0,25 i parcel·la mínima de 2.000 m2). 
 
És una reivindicació ciutadana, que s’adequa a una ordenació urbanística del 
segle XXI i a les actuals circumstàncies econòmiques i socials, facilitar els 
processos de divisió i segregació parcel·lària, disminució de la superfície 
mínima de la parcel·la, i permetre, en alguns supòsits i zones, els habitatges 
plurifamiliars. Tanmateix, l’augment d’edificabilitat i de parcel·les, comportarà 
l’increment dels necessaris equipaments dels quals actualment també en pateix 
dèficit Bellaterra. I alhora en podria ser un element dinamitzador dels mateixos. 
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En el passat ple del mes de desembre, la Moció per revisar el PGM al sector de 
Bellaterra va ser aprovada pel Ple Municipal. Una moció que instava a l’estudi i 
la posterior publicitació del mateix per encetar un debat amb i les veïnes que 
valori la necessitat i conveniència de realitzar modificacions puntuals en el Pla 
General Metropolità a Bellaterra. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a la Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra. 
 
ACORDS  
 

1. Instar al govern de la EMD a endegar un procés de debat i reflexió amb 

els veïns i veïnes de Bellaterra sobre la modificació del PGM 

2. Difondre aquesta moció i la moció aprovada pel ple de Cerdanyola amb 

els mitjans habituals de propaganda institucional de la entitat 

 

Votació: No s’aprova la proposta per cinc vots en contra de Gent per 

Bellaterra, dos vots en contra de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

5.- Precs i preguntes.- 

 

 

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

dos 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 

 

 

 


