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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 12 D’ABRIL DE 2018 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 12 d’abril de 2018, 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) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

 

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. 

A continuació es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia de la 

convocatòria. 

1.- Ratificació del Decret de Presidència 13/2018, referent a les pilones del  

Camí Antic. 

Atès el Decret de Presidència 13/2018, referent a les pilones del Camí Antic. 

“Decreto de Presidencia 13/2018 

 

Atendido que con fecha 30/3/2017 ha interpuesto el Ayuntamiento de 

Cerdanyola del Vallès recurso contencioso administrativo, del que conoce con 
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el número 113/2017 el juzgado de lo contencioso administrativo núm. 14 de los 

de Barcelona, contra lo que dice ha sido “actuación vía de hecho” de esta EMD 

Bellaterra por la instalación y operación de las dos pilones del Camí Antic de 

Sant Cugat a la altura del número 27, expresando que “sin que conste la 

adopción de ningún acto administrativo que le haya dado cobertura legal”. 

Atendido que en su escrito de interposición, por otrosí segundo, el 

Ayuntamiento refiere que según resulta del anuncio del edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de 31/10/2014 se había aprobado provisionalmente la 

Ordenanza reguladora del control del tránsito por medio de dichas pilonas con 

la advertencia de que si no se presentaban alegaciones devendría aprobada 

definitivamente y que el Ayuntamiento había formulado alegaciones 

resolviéndolas mediante acuerdo plenario de la Junta de Vecinos de la EMD 

Bellaterra de 10/04/2015, pero sin aprobar la Ordenanza de manera definitiva, 

ni proceder tampoco a su publicación, por lo que considera que la instalación 

de las pilonas constituye así una “actuación en vía de hecho”, que es lo que 

impugna en su recurso. 

Atendido que en su escrito de demanda en este recurso contencioso-

administrativo el Ayuntamiento ataca el expediente tramitado por esta EMD 

Bellaterra para la adopción del acuerdo plenario de la Junta de Vecinos de 

09/04/2014 de aprobación provisional de la Ordenanza  -dice-, cuando en 

realidad lo que es de aprobación provisional de la modificación de la 

Ordenanza que ya había sido aprobada por el mismo órgano en su sesión de 

16/12/2011 y hecho público mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la 

Província de 03/02/2012, asimismo con la advertencia entonces de que si no se 

presentaban alegaciones devendría aprobada de manera definitiva, como así 

fue que no se presentaron ninguna impugnación. 

Atendido que en realidad por el acuerdo de 09/04/2014 de modificación de la 

Ordenanza no puede entenderse tal modificación aprobada de manera 

definitiva, toda vez que, como advierte el Ayuntamiento, en la resolución de sus 

alegaciones no se procedió a sancionar la modificación en cuestión con la 

aprobación definitiva, ni a su aprobación edictal. 

Atendido a que, como argumenta el Auto de 30/05/2017 del Juzgado 

contencioso-administrativo núm. 14 de Barcelona en la Pieza separada de 

Medidas Cautelares, “lo impugnado jurisdiccionalmente es una actuación 

material constitutiva de vía de hecho” (Razonamiento Jurídico Tercero), que la 

doctrina considera también que hace referencia a cuando la Administración 

actúa <sin observar el procedimiento establecido (“manque de procedure”)>, 

como considera el órgano jurisdiccional que es el caso la no haber sido 

acordada una resolución administrativa, sino “que se aprobó 

provisionalmente....” 
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Considerando las competencias que tiene atribuidas esta EMD Bellaterra por 

virtud de lo establecido en el art. 82.1.e) del Texto Refundido de la Ley 

Municipal y de Régimen Local de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 

2/2003, de 28 de abril, y las atribuciones de ejecutar los acuerdos adoptados 

por la Junta de Vecinos que corresponden a esta Presidencia por virtud de lo 

establecido en el art. 83.1 del mismo texto legal. 

 

RESUELVO: 

Primero.- Dejar sin efecto la ejecución del contenido del acuerdo de la Junta 

de Vecinos de 09/04/2014 de modificación de la Ordenanza de instalación de 

las pilonas aprobada por el mismo órgano en su sesión del 16/12/2011 y hecho 

público mediante edicto de 16/12/2011 y hecho público mediante edicto 

insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de 03/02/2012, hasta tanto no 

sea, en su caso, debidamente aprobada de manera definitiva. 

Segundo.- Mantener la instalación y operación de las pilonas según fueron 

instaladas y puestas en funcionamiento de conformidad con los términos 

contenidos en el acuerdo de aprobación de la Ordenanza de su instalación y 

operación adoptado en sesión plenaria de la Junta de Vecinos de la EMD 

Bellaterra de 16/12/2011, hecho público mediante su inserción en el Boletín 

Oficial de la Provincia de 03/02/2012, al no haber sido objeto de recurso 

administrativo ni jurisdiccional alguno. 

Tercero.- En atención a lo establecido en el art. 103 y siguientes de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso 

administrativa, mediante testimonio de esta resolución, comunicarlo al Juzgado 

de lo contencioso administrativo núm. 14 de los de Barcelona, en el 

procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 5/2018, y en el Ordinario y 

Medidas Cautelares del que aquel trae causa, promoviendo, en su caso, los 

incidentes de oposición a la ejecución o inejecución por imposibilidad legal que 

fueren oportunos y procedentes, así como su revocación conforme al art. 132.1 

de la citada ley al cambiar las circunstancias en virtud de las cuales han sido 

adoptadas tales medidas cautelares. 

Cuarto.- Dar cuenta a la Junta de Vecinos de la EMD Bellaterra en la próxima 

sesión que se celebre. 

Así lo dispone en Bellaterra, a 20 de marzo de 2018, el Sr. Presidente, Ramon 

Andreu Atik. Ante mí, La Secretaria que doy fe y certifico. 
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EL PRESIDENTE,                                                                    Ante mí,  

Ramon Andreu Atik                                                             La Secretaria.” 

 

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

Primer.- Ratificar el Decret de Presidència 13/2018, referent a les pilones del 

camí Antic. 

Segon.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès i als grups municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

2.- Ratificació del Decret de Presidència 14/2018, referent a les càmeres 

estadístiques i de trànsit. 

Vist el Decret de Presidència 14/2018, referent a les càmeres estadístiques i de 

trànsit. 

DECRETO DE PRESIDENCIA 14/2018 

Atendido a que con fecha 30/10/2017 el Ayuntamiento de Cerdanyola del 

Vallès interpuso recurso contencioso-administrativo, del que conoce con el 

núm. 386/2017 el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 11 de los de 

Barcelona, contra la desestimación por silencio de su solicitud a esta EMD 

Bellaterra de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Vecinos adoptado en 

su sesión plenaria del 2/04/2014 sobre aprobación definitiva de la instalación y 

posterior utilización de dispositivos de videocámaras para el control, la 

regulación, la vigilancia y la disciplina del tráfico en las vías públicas de 

Bellaterra. 

Atendido que en su escrito de interposición, por otrosí segundo, el 

Ayuntamiento refiere que en su escrito de petición de la revisión de oficio ya 

interesaba como medida cautelar, con base en el art. 108 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, reguladora del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones públicas (LPAC), que se acordara la suspensión de la 

ejecución del acto de aprobación definitiva de la instalación y utilización de los 

dispositivos de videocámaras, sin que esta petición haya recibido respuesta en 

vía administrativa, lo que comporta entenderla adoptada conforme a lo 

establecido en el art. 117.3 LPAC en dicha vía administrativa y extensible a la 
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vía jurisdiccional contencioso administrativa con base en el apartado 4 del 

mismo precepto legal. 

Atendido a que en la correspondiente Pieza separada del referido recurso 

386/2017 contencioso administrativo se ha dictado por el también referido 

Juzgado de dicho orden jurisdiccional núm. 11 de Barcelona Auto de 

11/01/2018 por el que da lugar a la medida cautelar “consistente en dejar 

inactivos dispositivos de videocámaras establecidos en virtud del Acuerdo de la 

Junta de Vecinos de 2 de abril de 2014…, sobre aprobación definitiva de la 

instalación y posterior utilización de dispositivos de videocámaras para el 

control, la regulación, la vigilancia y la disciplina del tráfico en determinadas 

vías públicas de Bellaterra”. 

Atendido que la instalación y utilización de los dispositivos de videocámaras se 

aprobó por el acuerdo impugnado a los efectos de poder establecer una 

correcta disposición de la circulación de la red viaria, estudiar los flujos de 

vehículos y las alternativas más adecuadas para minimizar los peligros de la 

circulación de vehículos y la limitación de la velocidad, la contaminación 

(ambiental y acústica) y otros elementos que pudieran incidir en la seguridad 

viaria y convivencia en el término de la EMD Bellaterra, y tomando en 

consideración las competencias atribuidas a esta Entidad por el art. 82.1 del 

Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado 

por Decreto legislativo 2/2003, de 28 d’abril, que atribuye a las entidades 

municipales descentralizadas competencia para la vigilancia de los bienes de 

uso público y comunales (a), conservación y administración del patrimonio (b), 

alumbrado público y limpieza vial (c), ordenación del tráfico de vehículos y de 

personas en su ámbito (e), conservación y mantenimiento de los parques y 

jardines… (f), actividades culturales y deportivas… (g), las mismas que también 

se atribuyen a la EMD Bellaterra por virtud de las Bases reguladoras de la 

prestación de servicios, funcionamiento y financiación (apartado III-D), 

aprobadas al efecto por el propio Ayuntamiento en el acuerdo de su 

constitución. 

Atendido que el Plan de movilidad urbana sostenible de Cerdanyola del Vallès 

(2014-2010), según su Memoria de 27/02/2015 no comprende Bellaterra “que, 

como Entidad Descentralizada, tiene competencias sobre movilidad”, según así 

lo expresa el propio Plan (página 12, epígrafe 2 sobre análisis territorial y 

socioeconómico) y sin que sea objeto de su análisis, como así también lo 

afirma en el epígrafe 3.1 (sobre análisis de la oferta en red de viandantes), y 

otros. 

Atendido a que el sistema de los equipos de videocámaras dispone de 

diferentes elementos para dar informaciones distintas que pueden ser tratadas 

y aportadas automáticamente a los distintos órganos de la Administración en 

sus respectivas competencias, sin doblar los sistemas, ni incrementar los 
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costes,  que abarcan aspectos estadísticos, como la información sobre la 

movilidad del tráfico de vehículos y personas, aspectos relativos al tráfico de 

vehículos y personas, como su regulación y ordenación, aspectos relativos a la 

vigilancia de bienes públicos, todo ello competencia de la EMD Bellaterra, así 

como la información sobre control e infracciones de tráfico, competencia del 

Ayuntamiento de Cerdanyola, y aspectos relativos a la información sobre 

seguridad pública, competencia de los Mossos d’Escuadra. 

Atendido a que, según el informe técnico/procedimental de la empresa Seinco 

Technology Group, están operativas las funcionalidades (i) en materia de 

movilidad [informe diario, semanal, quincenal y mensual, de entradas y salidas 

de vehículos como dato estadístico y valorativo]; (ii) en materia de vigilancia de 

bienes públicos (habiéndose computado desde el 2015 hasta la fecha 9 

incidentes y habiendo servido para acreditar la responsabilidad de las personas 

comprometidas]; (iii) en materia de tráfico de vehículos [cedido a la Policía 

Local del Ayuntamiento de Cerdanyola, que no ha aceptado participar en las 

faenas de vigilancia, ni ha aceptado las imágenes aportadas para aprovechar 

su propia competencia de tráfico en su control y vigilancia de las infracciones, 

incluso pese a que la EMD Bellaterra le hizo aportación de un sistema 

VideoWall preparado para poder controlar las imágenes desde el propio 

Ayuntamiento de Cerdanyola] ; y (iv) en materia de colaboración con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [habiéndose gestionado desde el 2015 hasta 

la fecha un centenar de requerimientos a la EMD Bellaterra por parte de la 

Unidad de Investigación territorial de Cerdanyola del Vallès, de la Unidad 

Metropolitana Norte de Investigación Criminal y de la Unidad Central de 

Investigación Criminal] 

Considerando que por virtud del Auto del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo núm. 11 de los de Barcelona de fecha 11/01/2018, recaído en la 

pieza separada de medidas cautelares del recurso 386/2017, se dispone haber 

lugar a la adopción de la medida cautelar consistente en dejar inactivos los 

dispositivos de videocámaras, al examinar la apariencia de buen Derecho y la 

posibilidad de incurrir el acuerdo de su implantación en manifiesta 

incompetencia de la EMD Bellaterra, por lo que se refiere en materia de 

seguridad y tráfico de vehículos, así como sobre intimidad personal y familiar y 

la propia imagen. 

Considerando las competencias que tiene atribuidas esta EMD Bellaterra por 

virtud de lo establecido en el art. 82.1., y más en concreto en sus apartados 

letras a), b), c), d), e) y f), del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen 

local de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, y las 

atribuciones de ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de vecinos que 

corresponden a esta Presidencia por virtud de lo establecido en el art. 83.1 del 

mismo texto legal. 
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RESUELVO 

PRIMERO.- Dar cumplimiento al Auto del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo núm. 11 de los de Barcelona de fecha 11/01/2018, recaído en la 

pieza separada de medidas cautelares del recurso 386/2017, a instancias del 

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès contra el acuerdo de la Junta de 

Vecinos de la EMD Bellaterra en su sesión plenaria del 2/04/2014 sobre 

aprobación definitiva de la instalación y posterior utilización de dispositivos de 

videocámaras para el control, la regulación, la vigilancia y la disciplina del 

tráfico en las vías públicas de Bellaterra, y, en consecuencia, inhabilitar y 

desactivar la funcionalidad del sistema  de videocámaras en sus desempeños 

relativos al tráfico de vehículos (control e infracciones de tráfico) de que es 

competencia el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, y retirar el conjunto de 

visualización de las imágenes de tráfico que la EMD Bellaterra había puesto a 

disposición del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès para la Policía Local. 

SEGUNDO.- Mantener y aprovechar el sistema en sus funcionalidades de 

estadística, tráfico de vehículos y personas (regulación y ordenación), así 

acordado en sesión plenaria de esta Junta de Vecinos de la EMD Belltarra de 

27 de julio de 2016 que no ha sido objeto de impugnación por el Ayuntamiento 

de Cerdanyola en el expresado recurso contencioso administrativo 386/2017 

que se sigue ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional núm. 11 de los de 

Barcelona, y mantenir y aprovechas asimismo el sistema en su función de 

vigilancia de bienes de uso público y comunales, de todo lo que es 

competencia expresa la EMD Bellaterra según lo establecido en las Bases 

reguladoras de la prestación de servicios, funcionamiento y financiación, y en el 

art. 82.1 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 

Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, en aras a la 

prestación de los servicios de su competencia con las garantías de 

descentralización que orde 

na el art. 86.7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como en su 

funcionalidad de seguridad pública de que hacen uso las Unidades de 

Investigación Policial competentes en la materia. 

TERCERO.- En atención a lo establecido en el art. 103 y siguientes de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-

administrativa, mediante testimonio de esta resolución, comunicarlo al Juzgado 

de lo contencioso-administrativo núm. 11 de los de Barcelona, en la pieza 

separada de medidas cautelares del recurso 386/2017, formada a instancias 

del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès contra el acuerdo de la Junta de 

Vecinos de la EMD Bellaterra en su sesión plenaria del 2/04/2014, 

promoviendo, en su caso, los incidentes de oposición a la ejecución o de 

inejecución por imposibilidad legal que fueren oportunos y procedentes, así 

como su revocación conforme al art. 132.1 de la citada ley. 
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CUARTO.- Notificar a las Unidades de Investigación Policial competentes en 

materia de Seguridad Pública que hacen uso del sistema, y que aparecen 

como interesados en el expediente administrativo relativo al recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cerdanyola del 

Vallès y que se sigue con el número 386/2017 ante el Juzgado de dicho orden 

jurisdiccional núm. 11 de los de Barcelona, y correspondiente pieza separada 

de medidas cautelares, emplazándoles para que puedan personarse como 

codemandadas junto a la EMD Bellaterra. 

QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Vecinos de la EMD Bellaterra en la próxima 

sesión que se celebre. 

Así lo dispone en Bellaterra, a 20 de marzo de 2018, el Sr. Presidente Ramón 

Andreu Atik, ante mí, la Secretaria, que doy fe y certifico. 

El Presidente,            Ante mí, la Secretaria, 

Ramon Andreu Atik      Beatriz Ripol Carulla 

 

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

següent acord: 

Primer.- Ratificar el Decret de Presidència 14/2018, referent a les càmeres 

estadístiques i de trànsit. 

Segon.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola i a 

tots els grups municipals de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

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

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

 

3.- Acord per sol·licitar a l’Ajuntament de Cerdanyola la retirada de la 
denúncia de les càmeres de trànsit de Bellaterra. 

Atès que el 2 d’abril de 2014 l’EMD Bellaterra va aprovar definitivament la 
instal·lació de videocàmeres de trànsit. 

Atès que en data 23 de desembre de 2015 la Comissió de Control dels 
Dispositius de Videovigilància de Catalunya va emetre informe favorable a la 
instal·lació de càmeres de trànsit de Bellaterra. 

Atès que en data 21 de novembre de 2016, a petició de la Regidora de 
seguretat de l’Ajuntament de Cerdanyola, l’EMD Bellaterra va presentar per 
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registre general número 2016/22876 tota la documentació referent a les 
càmeres de trànsit de Bellaterra.  

Atès que en data 24 de novembre de 2017 l’Ajuntament de Cerdanyola va 
denunciar la instal·lació de càmeres de trànsit de Bellaterra i va sol·licitar al 
jutjat la seva desconnexió com a mesura cautelar. 

Atès que posteriorment, el jutge va admetre la mesura cautelar demanada per 
l’ajuntament demanant la desconnexió de les càmeres de trànsit. 

Atès que les imatges enregistrades per aquestes càmeres han estat requerides 
en més de 100 ocasions per la Unitat d’investigació territorial dels Mossos 
d’Esquadra de Cerdanyola, per la Unitat Metropolitana Nord d’investigació 
Criminal dels Mossos d’Esquadra i per la Unitat Central d’Investigació criminal 
dels Mossos d’Esquadra. 

Atès que Bellaterra ha patit un important increment de robatoris en els últims 
anys. 

Ates que en data 17 de novembre 2017 el President de l’EMD Ramon Andreu 
va reunir-se amb les regidores de l’Ajuntament Conxi Haro i Laura Benseny i en 
presència dels caps de la Policia Local i dels Mossos de Cerdanyola varen 
acordar, tenint en compte la situació d’inseguretat viscuda a Bellaterra, 
solucionar les discrepàncies existents referents a les càmeres de trànsit tornant 
a tramitar les càmeres a càrrec de l’Ajuntament si l’EMD facilitava tota la 
informació referent a les càmeres de trànsit. 

Atès a que l’endemà dia 18 de novembre 2017, la Secretaria de l’EMD 
personalment va tornar a lliurar copia de tota la documentació referent a les 
càmeres de trànsit a la Comissaria de la Policia Local de Cerdanyola del Vallés.  

Atès que en la posterior reunió pública del 23 de novembre 2017, davant dels 
veïns de Bellaterra, l’Ajuntament va manifestar la voluntat d’iniciar la tramitació 
de les càmeres de trànsit de Bellaterra i el President de l’EMD va manifestar la 
seva total acceptació de la tramitació que cregui convenient l’Ajuntament. 

Atès que en data 1 de febrer 2018, el President de l’EMD va demanar per carta 
saber si s’havia realitzat alguna gestió en aquest sentit i també va demanar la 
retirada de la denuncia de l’ajuntament sobre les càmeres per recuperar el seu 
normal funcionament fins a la entrada en vigor de la nova tramitació. 

El President de l’EMD de Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar, per segona vegada, a l’Ajuntament de Cerdanyola la 
retirada de la denuncia de les càmeres de trànsit en pro de l’acord assolit 
públicament el 23 de novembre de 2017. 
 
Segon.- Sol·licitar, per segona vegada, a l’Ajuntament que informi a l’EMD 
sobre l’estat de la tramitació de l’expedient de les càmeres de trànsit. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i als grups municipals de Cerdanyola del Vallès. 
 
Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

 

4.- Acord d’interposar recurs contenciós administratiu  contra la resolució 

del Regidor delegat de Finances i  Serveis econòmics de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès de compensació de la aportació econòmica en 

concepte de cànon Repsol corresponent al segon semestre 2010 i a 

l’exercici 2011. 

Atendido a que mediante resolución del Regidor delegado de Finanzas y 

Servicios económicos del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès de 

24/02/2017 se aprobó compensar de la aportación económica correspondiente 

al primer semestre de 2017, por una parte, la cantidad de 44.868’58 euros (más 

2.243’43 euros de recargo), en concepto de canon por el derecho de superficie 

de la explotación de la gasolinera correspondiente al segundo semestre de 

2010, y, por otra, la cantidad de 86.164’04 euros (más 4.308’20 euros) en 

concepto de canon por el mismo derecho correspondiente al ejercicio de 2011. 

Atendido a que el importe detraído correspondiente al segundo semestre de 

2010 ya fue tenido en cuenta y deducido para la determinación de la cantidad 

que debía abonar el Ayuntamiento a la EMD Bellaterra en concepto de 

aportación para el ejercicio de 2011. 

Atendido a que el importe detraído correspondiente al ejercicio de 2011 ya fue 

también detraído y descontado de la aportación económica del Ayuntamiento a 

la EMD correspondiente al ejercicio de 2012, según así consta en resolución de 

la propia Alcaldía del Ayuntamiento de 16/03/2015. 

Atendido a que con fecha 30/03/2017 y Registro de Entrada en la 

Administración municipal del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès ya se 

presentó escrito de la Presidencia de la EMD Bellaterra denunciando esta 

doble deducción de ambos importes y, en consecuencia, requiriendo su 

anulación y correspondiente abono a la EMD Bellaterra por la vía de lo 

establecido en el art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción contencioso-administrativa, sin que hasta la fecha se haya dado 

respuesta alguna por la Administración municipal. 

Atendido a que, no obstante y el tiempo transcurrido, el Ayuntamiento de 

Cerdanyola del Vallès ha hecho y hace caso omiso a esta denunciada y 

manifiesta resolución arbitraria, lo que, de ser dictada y mantenida a sabiendas 
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de su injusticia, pudiera ser constitutivo de la infracción que tipifica el art. 404 

del Código penal. 

Considerando lo establecido en el art. 44 de la citada Ley de 13 de julio de 

1998, y sin perjuicio de su eventual denuncia a la Fiscalía por la Presidencia de 

este EMD Bellaterra por si la actuación municipal pudiera ser constitutiva del 

referido ilícito penal, se propone al Pleno de la Junta de Vecinos de la EMD 

Bellaterra la adopción del siguiente, 

ACUERDO 

Primero.- INTERPONER el correspondiente recurso contencioso-

administrativo contra la resolución del Regidor delegado de Finanzas y 

Servicios económicos del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès de 

24/02/2017 que aprueba compensar de la aportación económica 

correspondiente al primer semestre de 2017, por una parte, la cantidad de 

44.868’58 euros (más 2.243’43 euros de recargo), en concepto de canon por el 

derecho de superficie de la explotación de la gasolinera correspondiente al 

segundo semestre de 2010, y, por otra, la cantidad de 86.164’04 euros (más 

4.308’20 euros) en concepto de canon por el mismo derecho correspondiente 

al ejercicio de 2011, por cuanto que dichos importes ya fueron deducidos y 

descontados para la determinación de la aportación correspondiente a los 

ejercicios de 2011 y 2012, respectivamente. 

Segundo.- FACULTAR al Presidente para que designe la representación 

procesal y defensa jurídica preceptivas. 

Tercero.- FACULTAR al Presidente para que, previo informe jurídico sobre la 

supuesta infracción penal por el delito de prevaricación del art. 404 CP, formule 

ante Fiscalía la correspondiente denuncia si de dicho informe resultare la 

misma procedente.  

Cuarto.- NOTIFICAR el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cerdanyola del 

Vallès para su conocimiento y efectos y a todos los grupos municipales del 

Ayuntamiento. 

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

vots a favor de de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

 

5.- Requerir, per segona vegada, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

que sol·liciti a la Diputació de Barcelona el traspàs de la carretera BV1414 

ANTECEDENTS. 
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Atès que la carretera BV 1414, que travessa íntegrament la zona urbana de 

Bellaterra, és de titularitat i competència de la Diputació de Barcelona. 

Atès que la carretera BV 1414 te un recorregut que neix a la carretera BV 1413 

de Sant Cugat a Cerdanyola, arriba a la A7-B-30 i segueix per dins del nucli 

urbà de Bellaterra fins a la sortida del terme municipal on passa a ser una via 

de titularitat i competència municipal de l’Ajuntament de Sabadell. 

Atès l’acord de la Junta de Veïns extraordinària de data 7 de setembre de 

2011, per la qual es demana a la Diputació de Barcelona que el tram de la 

carretera BV 1414 que discorre per dins del terme municipal de l’EMD 

Bellaterra sigui traspassat a la titularitat i competència de l’EMD. 

Atès l’acord de la Junta de Veïns de data 16 de juliol de 2015, notificada a 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 14 de setembre de 2015 a tots 

els grups polítics per tal que, la Diputació de Barcelona cedeixi a l’Ajuntament 

de Cerdanyola expressament la transferència de titularitat de la carretera BV 

1414. 

Atès l’informe del gerent de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona referent als següents extrems: 

1.- les característiques de la carretera. 

2.- Si la proposta afecta la connectivitat de la xarxa de la Diputació. 

3.- Si garanteix la connectivitat supralocal. 

4.- Cost de manteniment i conservació de la carretera. 

Atès el que disposa l’article 82.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, en concordança 

amb l’article 38 del RDL 781/10986, de 18 d’abril, Text Refós de les 

disposicions vigents en matèria de règim local, entre les competències de les 

EMD només hi figuren competències de vigilància, conservació i administració 

del seu patrimoni. 

Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha cedit en sessió plenària de 

data 23 de maig de 2012 l’adscripció de patrimoni a l’EMD Bellaterra, i 

concretament “Bé 10160 Carretera de Bellaterra”. 

Atès que, hi ha finançament per tal que, l’EMD Bellaterra es faci càrrec de la 

conservació i manteniment de la travessera urbana BV 1414. 

Atès que fa més de tres mesos que el Ple de l’EMD Bellaterra va aprovar per 

unanimitat requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola que sol·liciti el traspàs de la 

carretera BV 1414 a la Diputació de Barcelona. 

Atès que en aquesta administració no ens consta cap resposta al respecte. 
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Per tot això, el President de l’EMD eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del 

següent acord: 

Primer.- Requerir, per segona vegada, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

que sol·liciti a la Diputació de Barcelona el traspàs a  l’EMD Bellaterra del tram 

de carretera de la BV1414 dins del seu àmbit territorial amb caràcter de 

travessera urbana. 

Segon.- Demanar a l’Ajuntament que com a part interessada mantingui 

puntualment  informada a l’EMD de les gestions que dugui a terme. 

Tercer.- Trametre aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès, als grups municipals de Cerdanyola i a la Diputació de Barcelona. 

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

vots a favor de de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

 
6.- Acord de sol·licitar, per segona vegada, a l’Ajuntament de Cerdanyola 
la informació de les matricules dels vehicles censats a Bellaterra. 
 
Atès que el punt tercer D del Conveni Institucional de l’EMD Bellaterra (Bases 
que regulen la prestació de serveis i el funcionament de l’EMD Bellaterra) 
atribueix a l’EMD Bellaterra la competència de l’Ordenació del trànsit de 
vehicles i persones en el seu àmbit. 
 
Atès que aquesta competència d’Ordenació del trànsit de vehicles i persones 
està reconeguda per la Llei de Governs locals de Catalunya com una de les 
competències mínimes de qualssevol EMD catalana. 
 
Atès que Bellaterra per la seva ubicació i per la existència d’infraestructures de 
trànsit d’àmbit supra-municipal rep una important càrrega de trànsit extern.  
 
Atès que els diferents estudis de trànsit de Bellaterra necessiten de poder 
avaluar de forma separada la incidència del trànsit intern i del trànsit extern de 
vehicles. 
 
Atès que l’EMD no te les dades de les matrícules dels diferents vehicles 
censats a Bellaterra. 
 
Atès que fa més d’un any i mig que el Ple de l’EMD va sol·licitar un llistat 
actualitzat de totes les matrícules censades a Bellaterra i un protocol 
d’actualització periòdica d’aquestes dades. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola ha ignorat i no ha respòs en cap moment 
aquesta sol·licitud 
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ACORDEM: 
 
Primer.- Sol.licitar per segona vegada a l’Ajuntament de Cerdanyola un llistat 
actualitzat de totes les matrícules dels vehicles censats a l’àmbit de Bellaterra. 
 
Segon.- Sol.licitar per segona vegada a l’Ajuntament de Cerdanyola la 
protocol·lització d’una actualització periòdica del llistat de matrícules dels 
vehicles censats a l’àmbit de Bellaterra. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallés, i a tots els grups municipals de l’Ajuntament. 
 
Votació.- S’aprova la proposta per sis 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. 

07.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels 

exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat 

Espanyol. 

 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del 

govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i 

policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és 

majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets 

civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat 

del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular 

empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells 

gent de pau.  

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país 

com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels 

diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 

Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la 

història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració 

dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per 

la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, 

totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, 

on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets 

i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si 

mateix com a democràtic i civilitzat. 
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Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte 

d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques 

més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar 

impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les 

nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop 

més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells 

representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 

el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són 

el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, 

menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 

l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense 

mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, 

Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 

Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, 

Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i 

Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, 

emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens 

mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la 

llibertat i el ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la 

nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser 

tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  

 

Per tots aquests motius, la Junta de Veïns de l’EMD de Bellaterra 

 

ACORDA 

 

Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 

Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep 

Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 

Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta 

Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, 

ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici 

polític. 

 

Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 

protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
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lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir 

dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma 

il·legal. 

 

Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, 

així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de 

l’estat. 

 

Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant 

accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè 

intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels 

ciutadans catalans. 

 

Sisè.- Instem a totes les entitats de l’EMD Bellaterra a defensar els drets 

fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 

representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 

 

Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de 

Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la 

crida unitària del President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” 

que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, 

la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 

Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present 

moció. 

El President, Sr. Ramon Andreu, dona a Gent per Bellaterra llibertat de vot. 

 

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

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

08.- Moció  que presenta el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per la Commemoració de l’1 d’octubre. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Recentment s’ha complert la data dels 6 mesos de l’1 d’octubre. 



 

17 
 

En aquella data, com arreu del país, centenars de veïnes i veïns van 
organitzar-se de manera desinteressada i valenta per tal de defensar la seu del 
referèndum i afrontar una jornada incerta. 

Com algú escrigué, de manera simpàtica, els pijos de Bellaterra vàrem matinar. 

Al llarg del dia, centenars de persones varen omplir la plaça de davant del 
centre cívic per tal de defensar les urnes i amb il·lusió, nervis i por, varen 
aguantar una jornada que es va fer molt i molt llarga. La gent va portar menjar, 
beguda, taules i cadires, van aguantar cues sota la pluja, van auto organitzar-
se per si arribava aquí el que es veia en altres indrets del país.... 

Poc es pot dir respecte a la descripció de la jornada, ja que el hi va participar el 
61% dels veïns i veïnes (i molts i moltes hi van ser durant tot el dia); i els 
resultats varen ser força contundents, amb un 91% de vots a favor de la 
independència. 

Però més enllà dels resultats (no podem obviar que el cens universal impedeix 
fer una lectura acurada dels números), i de les dificultats i penes d’aquell dia; el 
1 d’octubre serà una data que quedarà marcada en la ment de molts per molts i 
molts anys. 

De fet, a més a més de la ment, hi ha gent (companys i mestres) que encara a 
dia d’avui, estan privats de la lliberta amb excuses ridícules per part d’un règim 
en decadència. 

Per tot això, i per la immensa mostra de fermesa dels i les veïnes de Bellaterra; 

El grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra proposa d’adopció dels següents acords: 

Primer. Traslladar a la comissió de Nomenclàtor la petició de donar el nom de 

“Centre Cívic 1 d’Octubre” a l’actual centre cívic Joan Maragall, seu de l’EMD 

Bellaterra 

Segon. Usar els mitjans i recursos disponibles per part de la EMD per tal que 

l’acte de canvi de nom sigui conegut pel conjunt de veïns i veïnes. 

Tercer. Comunicar aquest acord al conjunt de veïns i veïnes fent usa via els 

mitjans públics de la institució. 

El President, Sr. Ramon Andreu, dona a Gent per Bellaterra llibertat de vot. 

 

Votació: S’aprova la moció per dos vots de Gent per Bellaterra, dos vots a 

favor de Convergència Democràtica de Catalunya, un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal i 4 vots en contra de Gent per 

Bellaterra. 

  



 

18 
 

09.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per instar al Govern a donar compliment a les mocions 

de la transparència 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que en el ple ordinari del 13 de juliol de 2017 ERC va presentar una moció 
amb la següent part dispositiva: 

 Primer. Retransmetre via streaming els plens de la EMD amb un punt 
fixe, sense necessitat d’edició, bé des de la web de transparència bé des 
del facebook de la mateixa EMD, o els dos canals 

 Segon.  Posar a disposició dels i les veïnes les gravacions dels plens 
anteriors així com dels que es vagin succeint en el futur 

 Tercer. Acompanyar aquest fet de les actes dels plens juntament amb la 
seva ordre del dia, recuperant una pràctica que  anteriorment la EMD 
feia i que ha perdut 

Atès que en el mateix ple es va modificar aquesta part dispositiva apel·lant a 
qüestions tècniques (que encara no hem entès) i es va acordar eliminar la 
primera part dispositiva. 

Atès que la EMD ha millorat l’accés a les actes i les ordres del dia disponibles a 
la web, cosa per la que ens felicitem i la felicitem, però que encara resta feina 
per fer. 

Atès que se’ns ha comunicat que per decisió de residència les actes a partir 
d’ara seran un recull dels acords i les votacions, deixant la part expositiva i de 
debat en format vídeo. 

Atès que des de fa ja temps els plens són gravats per personal de la EMD. 

Atès que en el mateix ple del 13 de juliol de 2017 ERC va presentar una moció 
sol·licitant l’adequació del portal de transparència a llei. 

Atès que en aquella data ja es portava més d’un any fora del termini que la llei 
de transparència atorgava a les institucions per adequar els seus portals de 
transparència 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.  Acabar d’incorporar a la web les actes que encara a dia d’avui 
manquen. 

Segon. Posar a disposició dels i les veïnes les gravacions dels plens anteriors 
ja gravats, així com dels que es vagin succeint en el futur 
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Tercer. Adequar el portal de transparència de la EMD a llei. 

Quart. Completar el que ja està present al portal de transparència de la EMD. 

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

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

10.- Moció que present el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per una solució política al “tema de les càmeres”. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El govern de la EMD de Bellaterra va instal·lar un seguit de càmeres de “transit” 
en el territori de la mateixa EMD. 

A dia d’avui no hem pogut esbrinar quantes de les càmeres de “transit” van 
arribar a funcionar. 

El cost total de les càmeres restà quelcom incert, però per les informacions que 
hem pogut obtenir es podria fixar entre els 110 i els 120 mil euros, entre 
instal·lació, manteniment, restitució de parts danyades o sostretes i la 
descàrrega de les dades quan els cossos de seguretat ho han requerit. 

El “tema de les càmeres” porta cua des del seu inici fins a la seva situació 
actual. 

No entrarem a discutir sobre la seva adequació al concepte “transit” o 
“estadístic”, ja que en aquest mateix ple a més d’un vocal (i a algun president) 
se li ha escapat en múltiples ocasions parlar de les càmeres de seguretat, i fins 
i tot algun altre vocal ha hagut de “cridar a l’ordre”. 

Fins a on tenim coneixement, la tramitació de les càmeres i la seva disposició i 
actual situació fan que si bé estan pensades com a “transit”, tinguin poca utilitat 
real com a elements de seguretat, en el millor dels casos com a element 
dissuasiu o com ajuda a la investigació policial posterior. A dia d’avui, no hem 
estat coneixedors de cap implicació de les càmeres en cap recompte de cotxes 
ni en cap estadística ni en cap element de la elaboració del pla participatiu de 
mobilitat que esperem veure abans que acabi el mandat i en el que esperem 
poder participar. 

Actualment, les càmeres, haurien de ser apagades per ordre judicial cautelar a 
la espera de la decisió sobre la denúncia interposada per l’ajuntament. En 
aquest sentit, coincidim amb l’ajuntament que es tracta d’un intent barroer de 
fer passar gat per llebre. 
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Alhora, reconeixem a GxB la virtut de la política internacional Anglesa. Els fets 
consumats. El govern de l’Ajuntament de Cerdanyola ha dit en nombroses 
ocasions que està disposat a gestionar el tema de les càmeres. 

I aquí comença una situació ridícula que ens hauria de fer caure la cara de 
vergonya a tots els que participem d’alguna manera en això de la gestió d’allò 
públic. 

Uns que declaren haver rebut l’informe en ple però despès que no el tenen; que 
després el tornen a rebre però hi troben a faltar coses sense ser capaços 
d’especificar el què. Que tot i tenir les competències de seguretat, i els recursos 
propis, es comprometen a iniciar el expedient de les càmeres de seguretat si la 
EMD fa la petició formal des del principi. 

Els altres que no la fan, per que creuen/asseguren que ja han presentat els 
papers necessaris i que l’ajuntament pot actuar d’ofici. 

El resultat: 120.000 euros de càmeres de “transit”, apagades quan els tècnics i 
els experts asseguren que una bona gestió de les càmeres podria no només 
actuar com a element probatori i d’investigació o de dissuasiu, sinó que podrien 
esdevenir elements de prevenció i d’intervenció immediata. 

La major paradoxa? Que el govern de la EMD i el govern de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès podrien estar donant compliment a les mesures 
cautelars, aprofitant una inversió ja feta i treballant conjuntament per trobar una 
solució que milloraria la situació actual i que fins i tot, la resolució final de la 
justícia podria esdevenir absolutament irrellevant. 

El tema de la gestió pública ha de ser garantista i lent per que pugui assegurar 
una bona gestió dels diners públics. Per que treballem amb diners que no són 
nostres. 

El tema de la seguretat no ha de ser un element de confrontació ni batalla ni 
tripijoc partidista. Ha de ser gestionada per professionals públics en base a 
directrius polítiques. 

Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar al govern de l’ajuntament de Cerdanyola a que ordeni d’ofici 

l’elaboració d’una proposta de videovigilància per la zona de la EMD. 

Segon. Instar al govern de la EMD a preparar tota la documentació necessària 

i elevar la petició formal a l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Tercer. Instar als dos governs, EMD i Ajuntament a treballar de manera 

conjunta en altres aspectes de seguretat que, més enllà d eles càmeres, s’han 

posat sobre la taula i ara mateix es troben bloquejats. 
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Votació: S’acorda la retirada dels punts 1 i 2 de la moció. 

S’aprova la moció amb sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots a favor 

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

11.- Moció que presenta el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal per una solució política al “tema de les pilones” 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La mobilitat a Bellaterra ha estat, és i serà un problema. La topografia, la 
configuració urbanística del nucli, la seva evolució històrica i el seu creixement 
descompensat fa que el repte que tant tècnics com polítics sigui complex. 

Alhora, tot allò que té a veure amb la mobilitat esdevé un tema sensible per 
múltiples i variats motius; que poden anar des de la “tranquil·litat” dels veïns i 
veïnes de Bellaterra, fins a qüestions de sostenibilitat en el marc de reptes de 
futurs que com a Bellaterrencs i Bellaterrenques, però sobretot com habitants 
del planeta, hem d’abordar. 

Malauradament, i segurament per interessos que van més enllà de solucionar 
el problema (sense negar que hi hagi interès pel problema en concret); la 
mobilitat ha estat un tema que ha comportat problemes i discussions durant tot 
el mandat. De fet, no renunciem a veure abans que aquest acabi el pla de 
mobilitat participatiu, i fins i tot col·laborar-hi. 

Una de les derivades de la mobilitat és el “tema de les pilones”. 

La oposició a les pilones, en la forma en que la EMD les ha implementat, és 
subscrita pel mateix grup municipal que presenta la moció, sobretot per 
qüestions de drets bàsics de la ciutadania; la ciutadania en general. 

El desplegament de les pilones i la seva normativa ha estat portada a tribunals 
per part de l’ajuntament de Cerdanyola; i més enllà de l’ús partidari de del 
discurs per part del govern de la EMD; no creiem que sigui precisament aquest 
govern de la EMD el que pugui negar-li a qualsevol altre la capacitat i fins i tot 
necessitat de recórrer a tribunals quan la institució així ho considera; més 
encara si els serveis jurídics hi veuen indicis de delicte i l’ajuntament en resulta 
responsable subsidiari. 

Per altra banda, sobta que l’ajuntament dediqui tant esforç i recursos a aquesta 
qüestió quan no tenim notificació de queixes formals i sigui tan difícil 
aconseguir un informe jurídic dels serveis de la casa en altres temes que hem 
tractat recentment. 
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En paral·lel, els serveis d’emergència, els bombers, no van poder passar quan 
ho van necessitar per accedir a un incendi. 

El govern de la EMD, tant en la seva tramitació, com en la seva gestió i en el 
seu discurs ha anat reiteradament vinculant les pilones amb la seguretat, cosa 
que entra en contradicció amb el punt anterior, o que només es centra en un 
tipus de seguretat. 

Una nova derivada de tot plegat és la recent adopció de la zona de Terranova 

com a pàrquing per part dels treballadors i treballadores del polígon de Can 

Sant Joan. La paradoxa màxima és que les mesures que els expulsen són per 

incentivar el transport públic, per tant un nou agent (l’Ajuntament de Sant 

Cugat) entra en escena, com a mínim aportant una nova branca al problema. 

Suposem que tot plegat ja deu tenir alguna cosa a veure amb la ja iniciada 

campanya electoral on cartells assenyalen a 9 de 22 regidors com a 

responsables de que les pilones estiguin baixades; i amb el fet que els vocals 

de la EMD no estem acostumats a veure informes de serveis jurídics que 

tinguin més d’una pàgina o que estiguin fets per un interventor de Mataró. 

La mobilitat és un tema seriós, i en  lloc de discutir per veure qui té més o 

menys competència; seria desitjable que la discussió i el treball conjunt pivotés 

sobre com les diferents competències poden sumar-se per donar resposta a un 

problema real i creixent  

Però tot i això, el problema persisteix. Però tot i això, la necessitat hi és. Per tot 
això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar als governs de les institucions, tant de la EMD com de 

l’ajuntament; a treballar conjuntament per a trobar una solució de base tècnica 

per tal de reduir el trànsit rodat a la zona del camí antic i Pin i Soler  

Votació: S’aprova per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos vots a favor 

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

12.- Precs i preguntes. El vocal Sr. Oltra presentarà per escrit a Secretaria de 

l’EMD Bellaterra les preguntes per tal que li siguin contestades. 

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, 
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Ramon Andreu Atik 

 

 

 

 


