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A Bellaterra, sent les vint hores del dia 11 d’abril 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) 

GUILLEM NADAL VICENTE (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. 

El Sr. President exposa que el punt 3 es retira, ja que no tenim encara el 

conveni amb la Diputació de Barcelona. 

El Sr. President exposa que entra per urgència la moció d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal per la millora de la transparència de 

la gestió de la EMD Bellaterra i passa a ser el punt número 7 de l’ordre del dia. 

 

01.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

S’aprova per unanimitat les actes de les sessions anteriors. 

 

02.- Ratificació del Decret de Presidència 30/2019 
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El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la 

Junta de Veïns, la ratificació del Decret de Presidència 30/2019. 

“Ramon Andreu Atik, President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra, en data d’avui, ha dictat la resolució següent: 

Atès el Decret del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona de concessió a l’EMD 
Bellaterra el suport puntual consistent en l’execució de serveis i activitats per a 
la realització de l’actuació en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, concretament: 

 

ENS NIF ACTUACIÓ CODI XGL 

EMD 
BELLATERRA 

P0800249E DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE 
DADES 

18/Y/260791 

Atès les competències que m’atorga la legislació vigent, 

RESOLC: 

Primer.- Acceptar el suport puntual consistent en l’execució de serveis i 
activitats per a la realització de l’actuació en el marc del Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, delegat de protecció de dades. 

Segon.- Ratificar aquest acord per la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis 
de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora 
de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a 
Bellaterra, a 3 d’ abril de 2019. 

El President,             Dono fe, 
                                                                    La Secretària-Interventora 

Ramon Andreu Atik                                   Beatriz Ripol Carulla” 
 

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

vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 
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03.- Aprovació inicial modificació del pressupost 1/2019. 

Antecedents de fet 

I.- En data 25 de març de 2019 per aquesta Presidència s’ha elaborat una 

memòria, en la que s’exposen les necessitats que justifiquen aquesta 

modificació de crèdits. 

II.- En data 1 d’abril de 2019 la Secretaria –Intervenció ha emès un informe 

favorable a aquesta modificació de crèdits. 

Fonaments de dret 

La normativa aplicable és la següent: 

.- Els articles 169, 170, 172 a 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

.- Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre 

reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

.- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera. 

.- L’article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 

de novembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats 

Locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

.- El Reglament de la Unió Europea nº 222396 relatiu al Sistema Europeu de 

Comptes Nacionals i Regionals. (SEC 95). 

.- L’article 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local. 

.- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministració d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

.- L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 

.- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 

dels pressupostos de les entitats locals. 

.- Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2019. 
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Per tot l’exposat anteriorment, el proposa al Ple de la Junta de Veïns i Veïnes 

de l’EMD Bellaterra, l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR inicialment –i en el supòsit d’inexistència de reclamacions i 

suggeriments, definitivament - l’expedient de modificació número 1 del  

Pressupost de l’EMD per a l’exercici 2019, sota la forma de modificació 

pressupostària crèdit extraordinari per majors ingressos, amb les quantitats, 

conceptes i aplicacions que s’indiquen: 

ESTAT DE DESPESES 

    dotació 

131 920 Denominació Dotació € Alta €  

 Laboral 
eventual. 
Personal per 
obra o servei 
determinat 

14.912,54  14.912,54 

     

 

 

 

    Dotació 

 Denominació Dotació € Alta €  

121 62   Inversions 
noves 
associades a 
Funcionament 
dels serveis 

55.176,38 55.176,38 55.176,38 

     

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

.- Incorporació al pressupost d’ingressos:  

.- Partida 76100: Transferències de Capital. Diputació de Barcelona.  

55.176,38.- € 

.- Partida 76103: Transferències Diputació de Barcelona. Pla Ocupacional 

2019. 14.912,54.- € 

 

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

de l’EMD l’edicte d’aquesta modificació pressupostària 1/2019, durant un 
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termini de 15 dies i si durant el qual no s’han presentat reclamacions quedarà 

definitivament aprovada. 

El Sr. President pren la paraula i exposa que aquesta modificació fa referència 

a les subvencions del Pla Xarxa 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, 

Programes Complementaris. 

La Sra. Benseny pren la paraula i exposa que necessita més informació sobre 

aquest punt de l’ordre del dia, ja que no se li ha adjuntat a la convocatòria del 

Ple. 

El Sr. Oltra exposa que, si bé el pressupost de l’any anterior es pot prorrogar, 

qual és el motiu per no tenir en data d’avui pressupost de l’exercici aprovat. 

Pregunta també, el perquè mai s’ha portat a debat el pressupost de l’exercici, 

qual és el motiu i, a què fan referència aquestes modificacions. 

El Sr. Macarulla exposa que és un tema fonamental el tenir un pressupost 

aprovat de l’exercici per la bona marxa de l’EMD i per tant, entenem que no hi 

ha hagut motiu per prorrogar el de l’exercici anterior, però la majoria al Ple és la 

que és i per tant, s’aprovarà la modificació del pressupost prorrogat. 

Entenem que no està en la línia d’una bona tasca. 

El Sr. Andreu exposa que, la modificació inclou al pressupost prorrogat les 

subvencions per inversions atorgades per la Diputació de Barcelona, 

Programes Complementaris. Ja es va aprovar en un Ple anterior el canvi de 

destí de les actuacions incloses al Pla Xarxa 2016 – 2019 del Camí Antic i del 

Pont de la Via Verda, tant per inversió com per la despesa corrent 

respectivament. 

Exposa també que, a l’exercici 2017, va haver una compensació de 

l’abonament del primer semestre per part de l’Ajuntament de Cerdanyola per un 

deute no existent, i per un import de 150.000.- €. Això és el motiu que ens ha 

obligat a destinar aquestes subvencions per a cobrir la despesa corrent.  

Aquesta modificació del pressupost deixa entrar aquestes subvencions del Pla 

Xarxa 2016 - 2019 al pressupost prorrogat de l’exercici. 

El President exposa que es pot fer una petita aturada del Ple per examinar 

l’informe d’intervenció. 

Sr. Oltra exposa que, no cal, ja que si bé la proposta de l’acord no va passar 

per la Junta de Portaveus, serà aprovada ja que hi ha majoria al Ple. 

Sr. Macarulla exposa que, s’agraeix l’oferta, però no serà necessària, ja que el 

Pressupost de l’exercici 2019 tenia que estar aprovat i contemplada aquesta 

modificació que estem debatre i aprovant.  
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Sr. Andreu exposa que no hi ha altra secret. Si bé, el millor i correcte és fer el 

pressupost de l’exercici al mes de novembre, és la primera vegada que es va 

prorrogar el pressupost de l’any anterior. 

Sra. Benseny exposa si es pot clarificar la modificació, què es el personal 

eventual i la despesa d’inversió qual seria. El Pla Xarxa 2016-2019 hi ha quatre 

anys per fer ho.  

En referència a que l’Ajuntament ha compensat un deute en l’abonament del 

primer semestre 2017, el Tribunal de Comptes ja ha emès el seu informe. 

Estem conforme en que, l’Ajuntament no ha pagat regularment aquest 

semestre 2019, i el motiu és per que no teníem la documentació de la taxa de 

guals exercici 2018. 

Sr. Andreu exposa que, la modificació és per incloure al pressupost prorrogat 

el Pla Ocupacional de la Diputació de Barcelona 2019-2020, per contractar a 

personal eventual, un tècnic per la redacció del Pla de Mobilitat de Bellaterra, 

reforç de la brigada i reforç del personal administratiu de l’EMD. 

Referent al Tribunal de Comptes el fallo està fonamentat en que no ha hagut 

fuga de diners públic en mans privades.  

Es va tornar a denunciar el fet via jurisdicció contenciós administrativa. Des de 

l’EMD entenem que tenim raons justificades. L’Ajuntament entén que no hi ha  

raons suficients per fer aquesta denúncia. 

L’Ajuntament tampoc ha pagat tot el que devia de l’exercici 2013, no paguen 

IPC. Perquè? Des de l’EMD es va comunicar a l’Alcaldessa, Sra. Carmona, per 

escrit, el deute de l’Ajuntament, i va contestar que, abans de fer l’abonament, 

s’ha d’esperar a la Sentencia. 

Davant la carta amb voluntat de entendriment amb l’Ajuntament, l’EMD no 

interposa el contenciós administratiu. 

La Sentencia surt a l’exercici 2014, s’actualitzen els abonaments dels exercicis 

2011 i 2012, però no el del 2013. 

A l’exercici 2015, entra el nou govern, i tenim un deute de l’exercici 2013 

pendent encara. 

L’Ajuntament ens diu que la carta de l’Alcaldessa no es vàlida, està fora de 

termini, l’EMD no pot denunciar en aquest moment.  

Des de l’EMD s’ha recorregut. 

Sra. Benseny: No ho defensaré. En el fallo del Tribunal de Comptes queda clar 

que no ha hagut fuga de capital. 
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Hi ha molta contractació externa de l’EMD, per fer el Pla de Mobilitat, els 

juristes, així com la inversió de 55.000.- € en càmeres que no es poden fer 

servir. 

Sr. Andreu: La inversió de 55.000.- € és per la compra d’un vehicle pels agents 

cívics. 

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

abstencions de PDeCAT i un vot en contra d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 

 

04.- Acord de la Junta de Portaveus per a la implantació d’Agents Cívics a 

l’EMD Bellaterra.  

Atès els articles 82 i següents del Text Refós de la Llei Municipal I de Règim 

Local de Catalunya.  

Atès el contingut de les Bases que regulen la prestació de serveis I 

funcionament de l’EMD Bellaterra 

Atès a la posta en marxa del nou aparcament amb temps limitat de la Plaça del 

Pi de Bellaterra. 

Atès al important número de queixes de veïns pel poc respecte a les normes de 

circulació. 

Atès la necessitat de millorar el servei de l’EMD Bellaterra vers els veïns en  

Atès al important número de queixes de veïns pel poc respecte a les normes de 

circulació. 

Atès la necessitat de millorar el servei de l’EMD Bellaterra vers els veïns en 

tasques informatives de cooperació. 

ACORDEM: 

PRIMER.- Contractar un servei d’agents cívics per dur a terme les següents 

funcions: 

a.- Informar i facilitar el bon funcionament del nou sistema d’aparcament de la 

Plaça del Pi. 

b.- Informar als usuaris de les diferents escoles de Bellaterra dels beneficis i de 

la conveniència del respecte, seguiment i compliment de les normes del codi de 

circulació vial. 

c.- Informar i col·laborar en la correcta i bona execució del qualsevol altre 

servei que presti l’EMD per tal de facilitar als ciutadans els seu ús. 
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SEGON.- Delegar al President de l’EMD Bellaterra per que realitzi les accions 

necessàries per la implementació d’aquest acord. 

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola, al 

Ajuntament de Sant Cugat, Ajuntament de Sant Quirze, a l’Ajuntament de 

Sabadell, a la UAB, a la Generalitat de Catalunya, al cap de la policia local de 

Cerdanyola, al cap dels mossos de Cerdanyola, al cap dels cossos de bombers 

de l’àrea de UAB i al servei de protecció civil de l’Ajuntament de Cerdanyola.  

El Sr. Nadal exposa que la proposta es per aprovar la implantació 24 hores 

d’agents cívics, els quals vetllaran per l’entrada i sortida de les escoles, els 

guals, les voreres, els aparcaments, etc. 

Sra. Benseny: es competència de l’EMD segons les Bases? L’EMD té 

competència policial? 

Sr. Oltra felicita per aquesta iniciativa, i exposa que si la pilotem bé hi haurà 

beneficis per a tots, també per l’Ajuntament. 

Des de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal deleguem tota 

l’ajuda al President, que tinguem molta sort i felicitats. 

Sr. Macarulla exposa que està absolutament d’acord amb la proposta. Li 

donarem suport i aportarà beneficis als veïns de Bellaterra. Llàstima que no 

s’ha fet 4 anys abans. 

Sr. Andreu: Aquests agents cívics treballaran en les competències de l’EMD, 

tal i com cultura (ajudaran en la festa major, en l’organització de la cursa de l’11 

de setembre), en mobilitat (conscienciar a les persones de respectar la 

circulació), aparcament sobre les voreres (es trenca la vorera), espai públic 

(forats carrers), queixes dels veïns. 

No nomes treballaran en competències de l’EMD, també en competències de 

l’Ajuntament (enllumenat, si la policia local els requereix, si l’Ajuntament 

demana que facin actuacions a Cerdanyola), estaran a la seva disposició. 

Sra. Benseny: M’agradaria veure l’expedient de contractació d’aquests Agents 

Cívics.  

Sr. Andreu: Li farem arribar l’expedient. 

Referent a l’aparcament de la Plaça del Pi, és competència de l’EMD 

l’ordenació i regulació del trànsit, mentre la disciplina del trànsit es competència 

de l’Ajuntament, de la policia local. 

Els agents cívics col·laboraran en el bon funcionament de l’aparcament a 

l’estació. Proposaran les sancions a la policia local. 
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L’Ajuntament s’ha avançat posar les senyals, ho agraïm però la competència és 

de l’EMD. Si l’Ajuntament vol pintar estem d’acord. 

Sr. Andreu: Ho agrairem. Ho trobem molt bé, però volem deixar clar que no es 

trepitgin les competències de l’EMD. 

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

vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

05.- Acord de la Junta de Portaveus pel treball vers la reducció de la 

contaminació acústica. 

Atès que Bellaterra es troba situada entre dues de les més importants 

autopistes del territori català, la AP-7 i la C-58; 

Atès que a aquestes s’hi suma el lateral de la AP-7, la B-30, que recull un 

important volum de transit al llarg de tot el dia; 

Atès que Bellaterra és travessada per la BV1414, que absorbeix un volum 

excessiu de trànsit de pas entre les dues grans autopistes abans esmentades; 

Atès que un bon nombre de cases de Bellaterra es troben situades a poca 

distància de la via dels FFCC; 

Atès que un bon nombre de cases de Bellaterra es veuen afectades pel transit 

diari que genera la UAB, una altra gran infraestructura del país que confereix 

encara més singularitat, si cap, a Bellaterra; 

Atès que Bellaterra conta amb dues escoles en el seus límits administratius; 

Atès que totes aquestes infraestructures aporten grans avantatges per a 

Bellaterra, fent que la seva ubicació sigui una de les més destacables del 

Vallès i part del territori català; 

Atès, però, que aquestes mateixes infraestructures son responsables de 

generar un volum de contaminació acústica que afecta de manera desigual 

però singular als i les veïnes de Bellaterra 

Es proposa: 

Primer. Elaborar un estudi i un mapa de contaminació acústica de Bellaterra en 

el termini d’un any. 
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Segon. Fer arribar els resultats de l’estudi a totes les institucions municipals, 

supramunicipals, Nacionals i estatals que puguin tenir competència en 

qualsevol dels agents causants del soroll. 

Tercer. Realitzar les accions necessàries per tal de teixir aliances i treballar 

amb totes les institucions responsables, municipals, supramunicipals, nacionals 

i estatals a trobar mesures pal·liatives de la contaminació acústica que l’estudi 

hagi identificat. 

Sr. Oltra dona les gràcies al Sr. President per presentar la moció tots els grups 

polítics i vol deixar clar que la proposta anterior la va formular Gent per 

Bellaterra. 

La proposta es instar al Govern per elaborar un primer estudi en un termini d’un 

any sobre la contaminació acústica. Seria una actuació inicial i anar treballant 

en aquesta línia (zona universitat, zona de les escoles i zona del ferrocarril). 

Sr. Macarulla exposa que no hi ha més a afegir, estem d’acord amb la 

proposta de poder reduïr la contaminació acústica per part del trànsit, 

ferrocarrils i humana (escoles) 

Sr. Nadal: Desde Gent per Bellaterr donem suport a la proposta. 

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

vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

06.- Acord de la Junta de Portaveus pels camins segurs a les escoles. 

Atès que Bellaterra conta amb dues institucions educatives dins dels seus límits 

administratius; 

Atès que Bellaterra conta amb altres institucions educatives fora dels seus 

límits administratius però a tocar d’aquests; 

Atès que el volum d’alumnes que es desplacen en vehicles privats diàriament a 

i per Bellaterra és elevat i que això genera destorb tant als veïns i veïnes, així 

com dificulta la mobilitat per dins del nucli urbà de Bellaterra; 

Atès que molts i moltes alumnes de les diferents escoles es desplacen a peu 

fins a la estació de FFCC de Bellaterra, cosa que esdevé una bona notícia, ja 

que l’ús de mitjans de transport col·lectius és una bona solució tant per a 

problemes de mobilitat com per a reduir la contaminació ambiental del nostre 

planeta; 

Atès que creiem que cal potenciar sempre que sigui possible l’ús de mitjans de 

transport col·lectiu i per tant cal afavorir l’accés dels viatgers als mateixos 

transports; 
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Atès que també hi ha alumnes de Bellaterra que es desplacen a peu als 

diferents centres escolars de Bellaterra o de fora (però propers als seus límits 

administratius) 

Atès que valorem de manera molt positiva que els i les alumnes puguin accedir 

a peu al seus centres escolars; 

Es Proposa l’adopció del següent acord: 

Primer. Estudiar les possibilitats d’implementació de camins escolars des dels 

centres fins a les parades de transport col·lectiu de Bellaterra, ja siguin 

autobusos o FFCC. I fer públic el resultat de l’estudi. 

Segon. Prioritzar els treballs de manteniment i millora urbana, així com 

possibles inversions, en aquests recorreguts pels que es desplacen joves i 

infants a peu. 

Tercer. Treballar conjuntament amb els centres escolars per promocionar 

aquestes vies de desplaçament des de i vers els centres educatius. 

Quart. Considerar la utilitat del camí verd com a via complementaria dels 

desplaçaments escolars. 

Cinquè. Considerar el paper que poden tenir en aquests desplaçaments tant 

bicicletes com patinets i a incloure aquestes formes de desplaçament en els 

treballs o estudies que es puguin esdevenir. 

Sisè. Comunicar aquest acord a la Taula Cívica i les associacions de Veïns i 

Veïnes de Bellaterra, a les escoles del terme de Bellaterra, a les escoles de 

fora dels termes administratius de la Diputació de Barcelona i al Consell 

Comarcal del Vallès Occidental. 

Sr. Oltra exposa que hi ha voluntat de tots els grups polítics de treballar en 

aquests temes pendents, la proposta és estudiar les vies fins les escoles, 

reduint el transport escolar, facilitar el transport a peu. 

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

vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

07.-Moció  d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per la 

millora de la transparència de la gestió de la EMD Bellaterra 

S’aprova per unanimitat la urgència de presentar al Ple la moció. 

Sr. Oltra dona les gràcies al President. 

Aquesta moció va ser presentada varies vagades per Esquerra Republicana de 

Catalunya. Reconeguem la dificultat, però volem animar a continuar i millorar 

l’EMD en aquesta tasca. 
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Sr. Macarulla: Serè mes pragmàtic amb les limitacions i crec que els límits 

exigibles estan satisfets. Crec que la labor de l’EMD es correcte. Si haguessin 

més recursos seria tenir lo al dia. Però crec que l’equilibri entre el que es té i el 

que es ofereix es correcte, suficient. 

Hem pogut consultar factures, contractes. No hi ha cap reprotxe a fer. Es fa 

correcte, tenint en compte les limitacions dels recursos. 

Sr. Nadal: L’EMD està fent bona feina sobre la transparència. 

Sr. Oltra: Els mínims exigibles no hi són. Gràcies a les mocions presentades 

als Plens, hem arribat fins aquí. Falten informes, estudis, àrea econòmica. 

Soc conscient que es difícil. Es una forma nova de fer política, és un canvi. 

Estic a la vostra disposició per ajudar-vos a fer-ho. 

Sra. Benseny: Voldria l’informe de la Secretaria sobre la transparència.  

Sr. Andreu: Més actualitzat si estem. No compartim la moció, hi ha un informe 

de secretaria sobre les plantilles que s’han implantat. Que hem de ser mes 

transparents? Doncs si, però amb els recursos que tenim és molt difícil. Ho 

estem fent, no hi arribem com voldríem. 

Votació.-  S’aprova la proposta per cinc abstencions de Gent per Bellaterra, 

dos abstencions de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 

 

08.- Precs i preguntes 

Sra. Benseny: 

1.- Es vaig enviar la proposta del nou conveni per correu electrònic del qual no 

hem tingut resposta. 

2.-Segons el ROM aprovat, els acords de la Junta de Portaveus no s’han 

d’aprovar pel Ple. 

3.- Els agents cívics han fet la pintura de la Plaça del Pi, està a punt d’adjudicar 

se, l’Administració és lenta, no hi ha mala voluntat, s’han col.locat les senyals. 

Sr. Andreu: Sobre el conveni es pot tornar a enviar electrònicament. Els 

acords de la Junta de Portaveus, no passa res passar los a aprovació pel Ple. 

Sr. Oltra: Al mes de desembre, vaig sol·licitar el llibre de comptabilitat Major de 

2018 (nom i CIF), encara no se m’ha donat resposta. 

En aquest moment del Ple, precs i preguntes, sol·licito els llibres majors des de 

l’exercici 2011 a l’exercici 2018. 
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i -

una hores i trenta minuts del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la 

SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

 

EL PRESIDENT,                                                      Dono fe, 

Ramon Andreu Atik                                                  La Secretària-interventora             

 

 

 

 

 

 

 

 


