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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PREVISTA A L’ARTICLE 38 ROF I CELEBRADA 
EL DIA 19 DE JUNY DE 2015 PER LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA. 
 
A Bellaterra, sent les 20 hores del dia 19 de Juny de 2015, es reuneixen en la seu de l’Entitat els 
membres la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en la sessió 
extraordinària a que es refereix l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, amb subjecció als assumptes 
relacionats a l’ordre del dia i que a continuació es diuen. 
 
Presideix la sessió el President, Sr. RAMÓN ANDREU ATIK (GpB); i assisteixen els/les següents 
Vocals Gestors: 
 
Senyora MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 
Senyora HELENA FIGUEROLA LLAMAS (GpB) 
Senyora HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 
Senyor RAMÓN SANS FOLCH (GpB) 
Senyor JORDI MACARULLA BOMBARDÓ (CONVERGÈNCIA) 
Senyor JOAQUIM ROJO ARA   (CONVERGÈNCIA) 
Senyor JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH    (ERC-ACORD MUNICIPAL) 
 
Excusa la seva absència el Sr. Miquel Angel Vàzquez Heras (GpB). 
 
La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter d’extraordinària i en 
primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la Secretària de l’Entitat BEATRIZ 
RIPOL CARULLA. 
 
El President abans de començar el Ple proposa la inclusió per urgència de dues mocions, 
Aprovació de la Comissió Bellaterra municipi i el seu Reglament, així com l’aprovació de la 
creació del Consell de Cultura. 
 
Es vota la urgència de la proposta de l’aprovació de la Comissió Bellaterra municipi amb el vot a 
favor de Gent per Bellaterra, Convergència i un vot en contra d’ERC-Acord Municipal, ja que no 
considera la urgència de l’aprovació de la moció en aquest Ple en que s’aprova el cartipàs de 
l’EMD Bellaterra.  
 
Es vota per unanimitat la urgència d’incloure l’aprovació de la creació del Consell de Cultura. 
 
El Sr. President obre la sessió per tractar els següents assumptes de l’ordre del dia: 
 
1.- Donar compte de l’Equip de Govern, creació d’àrees de govern i nomenament dels 
seus membres. 
 
Per així venir disposat en la corresponent resolució, s'adona al Ple de l’ EMD del següent Decret 
del President, dictat a l'exercici de les seves atribucions: 
 
Decret del President de l’ EMD de Bellaterra, de 16 de juny de 2015. 
 
Atès que en sessió de 13 de juny de 2015 s’ha constituït la Junta de Veïns de l' EMD de 
Bellaterra segon el que estableix l’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
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règim electoral general, procedeix ara, dins els 30 dies següents, resoldre sobre determinats 
punts pel seu funcionament, de conformitat amb l’article 38 del reglament 28 de novembre de 
1986, i un d’ells és el relatiu al coneixement de les resolucions de Presidència respecte als 
nomenaments dels Vocals encarregats de les àrees de govern, de competència del President, 
segon l’article 124.4-e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 
 

HE RESOLT 
 

 
 

Primer.- Crear les següents àrees i subàrees de govern i nomenament dels següents Vocals 
encarregats de les mateixes: 
 
I.- Àrea de Presidència: 
President Senyor RAMON ANDREU ATIK:  
subàrea Urbanisme Senyor RAMON ANDREU ATIK 
 
II.- Àrea de Cultura i Esports: 
Vocal Senyora HORTENSIA TORRECILLA SANTOS. 
 
III.- Àrea d’Espai Públic: 
Vocal Senyor RAMON SANS FOLCH. 
 
IV.- Àrea de Mobilitat: 
Vocal Senyor MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS 
 
V.- Àrea de Medi Ambient: 
Vocal Sra. HORTENSIA TORRECILLA SANTOS i Vocal Sra. HELENA FIGUEROLA LLAMAS. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de l’ EMD Bellaterra del present Decret per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer. - Disposar la seva publicació i notificacions reglamentàries. 
 

Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 
 
2.- Constitució dels grups municipals i nomenament de portaveus. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 50 del text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per al millor funcionament dels 
òrgans de govern de l'Entitat, la Junta de Veïns pot acordar la creació de grups municipals, 
podent-se constituir per cada llista electoral només un grup municipal i que en el termini que 
s’estableixi cada Vocal presenti a la Presidència una declaració firmada on expressi el grup 
municipal al qual desitja ser adscrit. 
 
En virtut d'això, es proposa a la Junta de Veïns, i aquesta aprova sense debat per unanimitat, 
l'adopció del següent acord: 
 
1r. - La constitució de dos Grups polítics municipals: 
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El Grup Polític “GENT PER BELLATERRA”, integrat per: Montserrat Muñoz Casals, Helena 
Figuerola Llamas, Hortensia Torrecilla Santos; Ramon Sans Folch, Miquel Àngel Vazquez Heras 
i com Portaveu del mateix a la Senyora HORTENSIA TORRECILLA SANTOS . 
 
El Grup Polític “CONVERGÈNCIA I UNIÓ”, integrat per: Jordi Macarulla Bombardó i Joaquim 
Rojo Ara i com Portaveu del mateix el Senyor JORDI MACARULLA BOMBARDÓ. 
 
El Grup Polític “ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL”, integrat per: Joaquim Oltra 
Puigdoménech. 
 
2on. - Constituir la Junta de Portaveus d'aquesta EMD que quedarà format pel President de 
l'Entitat i els Portaveus dels tres Grups polítics, amb vot ponderat de cada Grup en raó 
proporcional a la seva representativitat en l’ EMD, amb les funcions que li són pròpies i atribuïdes 
legalment. 
 
3er. - Disposar la publicitat i notificacions reglamentàries. 
 
3.- Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Atès que l’article 48.1-c) del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, exigeix a l’organització municipal d’aquesta Entitat 
l’existència d’una Comissió Especial de Comptes, integrada segon l’article 58.3 del mateix text 
legal per membres de tots els grups polítics de la Corporació en numero proporcional a la seva 
representació a l’Entitat o igual per a cada grup, però en aquest cas amb vot ponderat, i amb les 
competències que l’hi atribueix la legislació vigent, es proposa a la Junta de Veïns, i, sense 
debat, aquesta aprova per unanimitat el següent acord: 
 
1er.- Determinar que la Comissió Especial de Comptes de l’ EMD Bellaterra, amb les funcions i 
atribucions que l’hi son pròpies i legalment atribuïdes, sigui integrada per un membre de cada 
grup polític amb representativitat a la Corporació i amb vots ponderats en raó proporcional a la 
seva representativitat municipal. 
 
2on,.- Designar membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, a proposta de 
cadascun dels Grups polítics municipals: 

- pel Grup polític municipal de GENT PER BELLATERRA: 
o RAMON SANS FOLCH 
o MONTSERRAT MUÑOZ CASALS 

- pel grup polític municipal de CiU: 
                      JOAQUIM ROJO 
 

-  pel grup polític municipal d’ERC-ACORD MUNICIPAL 
              JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH 
       
 

3er.- Disposar la publicitat i notificacions reglamentàries. 
 
4.- Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries de l’ Entitat Municipal 
Descentralitzada 
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De conformitat amb el qual disposen l'art. 38-a) del reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, 46.2-a) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases del règim local, i 97 a 99 del text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa a la Junta de Veïns, i, 
sense debat, aquesta aprova per unanimitat el següent acord 
  
1r. - Determinar que el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD celebri sessions ordinàries el segon 
dijous de cada mes de Gener, Abril, Juliol i Octubre, a las 20 hores, a la Sala Sessions de la seu 
de l’entitat. 
 
En cas que el dia assenyalat en l'apartat anterior sigui festiu o coincideixi amb els períodes de 
Nadal, Setmana Santa i vacances d'estiu, facultar l'Alcalde perquè, prèvia consulta no vinculant 
als Portaveus dels grups polítics de l'Entitat, determini la data alternativa corresponent. 
 
2n. - Notificar aquesta resolució personalment a tots els Vocals i al personal del servei de 
l'Entitat. 
 
Debat.- 
 
Sr. Joaquim Oltra: Proposo que els Plens ordinaris es celebrin a les 20:30 h, en lloc de les 20:00 
h. 
 
Sr. Andreu: A la propera Junta de Portaveus tractarem aquest tema. 
 
5.- Nomenament del representant de l’ EMD Bellaterra en òrgans col·legiats externs. 
 
Constituïda l’ EMD en sessió plenària del 13.6.2015 i atesa la necessitat de procedir al 
nomenament de representants de l'Entitat als òrgans col·legiats d’altres entitats i òrgans externs 
de que forma part. 
 
De conformitat amb el que disposa l'art. 38-c) del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa a la 
Junta de Veïns, i, sense debat, aquesta aprova per unanimitat el següent acord: 
  
Nomenar al President de l’ EMD com representant de la mateixa en els òrgans col·legiats externs 
de les entitats en que deurà estar integrada.  
 
6.- Designació de la persona que assistirà a les sessions del ple de l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 
 
Constituïda la Comissió Gestora en sessió plenària del 13.6.2015 i atesa la necessitat de 
procedir al nomenament de representant de l'Entitat al Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, sense debat i per unanimitat aquesta Junta de Veïns aprova per unanimitat el següent 
acord: 
 
Nomenar al President de l’ EMD Bellaterra, Sr. RAMON ANDREU ATIK, com representant de la 
mateixa en el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
7.- Determinació i règim de dedicació i assignació d’indemnitzacions als Vocals de l’ EMD i 
conseqüent modificació pressupostària 
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Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix els termes i 
les circumstàncies en què els membres de les entitats locals poden percebre retribucions i/o 
indemnitzacions per l’exercici dels seus càrrecs, distingint les situacions de dedicació exclusiva a 
les seves funcions polítiques, reservades als regidors i regidores amb dedicació complerta als 
seus càrrecs, les de dedicació parcial i les dietes i indemnitzacions. 
 
I conseqüent amb l’atribució de funcions polítiques que es determinen al Decret de creació i 
nomenaments de vocals a les distintes àrees, es proposa a la Junta de Veïns el següent acord: 
 
Primer.- Declarar en la situació de dedicació parcial el titular de la Presidència de l’Entitat, senyor 
RAMON ANDREU ATIK, amb efectes del dia 13 de Juny de 2015, amb una retribució íntegra 
anual de  33.317,65 euros, retribució la percepció de la qual és incompatible amb la de qualsevol 
altra retribució amb càrrec a les administracions públiques y dels ens, organismes i empreses 
d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions per assistència a Consells 
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. 
 
 
Segon.- Fixar, amb caràcter general i efectes del dia 13 de Juny de 2015 les indemnitzacions per 
assistència a sessions plenàries de l’Entitat en 90,00 €/sessió i per assistència a la Junta de 
Govern en 80,00.- € 
 
 
Tercer.- Notificar personalment aquest acord a tots els vocals interessats/ades. 
 
Debat.- 
  
Sr. Oltra: Proposo que les Juntes de Govern es celebrin el mateix dia i abans de la celebració del 
Ple ordinari, per tal de reduïr el cost de les indemnitzacions. 
 
La retribució íntegra del President de l’EMD amb una dedicació parcial d’una quantitat de 
33.317,65.-€ em sembla força elevada. 
 
Sr. Andreu.- Es modifica respecte la legislatura el anterior el cobrament de la nòmina en 14 
pagues.  
 
 
 
 
Votacions.- S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
8.- Donar compte del Decret de Presidència sobre nomenament dels membres de la Junta 

de Govern Local. 
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Atès el que estableixen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les 

Bases de Règim Local i els articles 35.2 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim 

Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Vist el DECRET DE PRESIDÈNCIA 32/2015. Nomenament membres de la Junta de Govern 

Local. 

És pel que es dóna compte al Ple de: 

PRIMER.- Nomenar als següents vocals com a membres de la Junta de Govern Local de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada Bellaterra: 

.- Sra. Hortensia Torrecilla Santos 

.- Sra. Helena Figuerola Llamas 

.- Sra. Montserrat Muñoz Casals 

.- Sr. Ramon Sans Folch 

.- Sr. Miquel Àngel Vazquez Heras 

SEGON.- Donar compte de les competències de la Presidència delegades a favor de la Junta de 

Govern Local: 

.- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres de l’EMD Bellaterra. 

.- El desenvolupament de la gestió econòmica de conformitat amb el Pressupost aprovat, 

disposar de la despesa dins els límits de la seva competència. 

.- Les contractacions de tot tipus quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos 

ordinaris del Pressupost. 

.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació 

i estiguin previstos en el pressupost. 

.- L’adquisició de béns quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del  

Pressupost. 

 
 

9.- Donar compte del Decret de Presidència núm. 26/2015 de terminació i arxiu de 

l’expedient de reclamació a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’aportació econòmica 

exercici 2014(recurs contenciós administratiu 382/2014) 

 

DECRETO 26/2015, de 26 de mayo 
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Atendido que mediante Decreto 43/2014, de 31 de julio, de esta Presidencia, ratificado por la 

sesión plenaria de la Junta de Vecinos de 10 de septiembre de 2014, se dispuso la interposición 

de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de 

Cerdanyola del Vallès de 18 de junio de 2014, por la que se aprobaba la aportación económica 

del citado Ayuntamiento a esta Entidad Municipal Descentralizada en un importe que no se 

consideraba ajustado a Derecho por cuanto que incumplía de manera flagrante la aportación 

establecida en la Base IV de las reguladoras de la prestación de servicios, funcionamiento y 

financiación de esta Entidad aprobadas por el propio Ayuntamiento en el acuerdo aprobatorio de 

su constitución. 

Atendido que por resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès de 27 de 

marzo de 2015, notificada a esta Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra el 10/04/2015, 

se ha accedido a reponer su resolución anterior de 13/10/2014 por la que se disponía asimismo 

de manera incorrecta la determinación de la aportación económica para el segundo semestre del 

ejercicio de 2014, y se han atendido las alegaciones de esta Entidad Municipal Descentralizada 

para determinar la aportación económica municipal para el ejercicio de 2014 en el importe  

 

correspondiente, según lo establecido en la ya referida Base IV de las reguladoras de su 

financiación. 

Considerando lo establecido en el art. 76 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción contencioso-administrativa, al disponer que si interpuesto el recurso la 

Administración demandada reconociera totalmente en vía administrativa las pretensiones de la 

demandante cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del tribunal, cuando la 

Administración no lo hiciera, es por lo que esta Administración municipal ha venido en disponer: 

1º.- Poner en conocimiento del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 12 de los de 
Barcelona, en el recurso ordinario 382/2014 – Sección 1C, que el Ayuntamiento de Cerdanyola 
demandado ha reconocido mediante Resolución de la Alcaldía de 27 de marzo de 2015 las 
pretensiones de esta Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra que se reclamaban en este 
recurso. 

2º.- Interesar del tribunal que, previa comprobación de lo alegado, dicte auto en el que declare 

terminado el procedimiento y ordene el archivo del recurso, con devolución del expediente 

administrativo. 

3º.- Dar cuenta de la presente resolución para su toma de razón en la próxima sesión plenaria 

que se celebre de la Junta de Vecinos de esta Entidad Municipal. 

Así lo dispone y lo firma en Bellaterra, a 26 de mayo de 2015 el Sr. Presidente, ante mí, la 

Secretaria, que doy fe y certifico”. 

 

EL PRESIDENT,                                                                           Dono fe, 
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RAMON ANDREU ATIK                                                               LA SECRETÀRIA-

INTERVENTORA” 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 26/2015, de 26 de maig. 

Debat.-  
 

Sr. Andreu: L’acord  és retirar el contenciós administratiu interposat per l’EMD a l’Ajuntament per 

la quanitat a percebre semestralment, segons les dues sentències, el conveni de regulació i la 

resolució de l’Alcalessa de Cerdanyola on es reconeix el pagament i el deute en funció del citat 

conveni de regulació. 

Sr.- Oltra.- Per què el document està escrit en castellà? 

Sr. Andreu.-L’expressió de l’advocat que porta el judici és millor en castellà. 

Votació: S’aprova la proposta per 5 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), dos vots a favor 

de Convergència i Unió (CiU) i un vot a favor d’Esquerra Republicana – Acord Municipal. 

 
 
10.- Creació de la Comissió de Bellaterra Municipi. 
 
 
Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important que vàrem 
provocar ja l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 1992 l'intent de segregació. 
 
Ates que l'EMD Bellaterra és la segona EMD més gran de Catalunya 
 
Atès que l'EMD Bellaterra és, amb quasi 3.000 habitants , més gran que el 70% dels municipis 
de Catalunya 
 
Atès que el desenvolupament territorial del municipi de Cerdanyola, amb la construcció de la 
autopista AP7 B-30 i la posterior creació de la Universitat Autònoma,  ha dificultat molt la cohesió 
social del municipi. 
 
Atès que des de les diferents formacions polítiques de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana 
de seguir avançant en el nostre autogovern per assumir totes les competències municipals 
convertint l'EMD Bellaterra en un Municipi més de Catalunya.   
 
Atès que actualment existeix la necessitat d'apropar la política als ciutadans i de potenciar els 
processos participatius per tal de millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions. 
 
El President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 
 
 
PRIMER: Crear la Comissió Bellaterra Municipi dins del marc de l'EMD Bellaterra amb les 
següents finalitats:  
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1. Treballar perquè Bellaterra esdevingui un municipi més de Catalunya. 
2. Avaluar la necessitat de convocar una Consulta no referendària al poble de Bellaterra 

sobre la seva voluntat de esdevenir Municipi. 
3. En cas afirmatiu definir les característiques d'aquesta Consulta i promoure-la. 
4. Posteriorment, treballar perquè es respecti el resultat expressat per la majoria. 

 
SEGON: Aprovar el reglament de funcionament de la Comissió Bellaterra Municipi. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a tots el veïns del poble de Bellaterra, a l'Ajuntament de 
Cerdanyola i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sr. Andreu.- Aquest és l’acord més important des de la constitució de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada Bellaterra. El que estem reflectint és la voluntat de l’EMD que ja està parlat amb 
els altres partits, no fer la consulta des de l’EMD, sinó obrir la decisió, la participació a tot el poble 
de Bellaterra, ja que tenim un històric al darrera, on hi ha gent que s’ha involucrat. 
 
Sr. Macarulla:  
 
Per què la utilització de la paraula avaluar la necessitat de convocar una consulta? Perquè 
podríem decidir no fer el referèndum. 
 
Sr. Andreu.- Exacte, podríem decidir no fer el referèndum. Crec que no es decidirà. 
 
Votació.- S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
11.- CREACIÓ DEL CONSELL DE CULTURA. 

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

1er.- Crear el Consell de Cultura en ús de la potestat reglamentària i d’autoorganització que 

atorga a les Entitats Municipals Descentralitzades l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 

bases i de règim local. 

2on.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 

 

Debat.- 

Sr. Andreu.- Cada any que hi ha eleccions s’ha de crear el Consell de Cultura., on esta 

representades totes les entitats culturals de Bellaterra i els grups polítics del Ple. El Consell de 

Cultura te la funció de coordinar les entitats i promoure les activitats de les mateixes. 

Sr. Macarulla.-Si al Consell estan integrades totes les entitats de Bellaterra ja ho tinc clar. 

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



 

10 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el President aixeca la sessió, sent les 21 hores i 25 
minuts del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la Secretària-Interventora, CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau 
EL PRESIDENT, 
 
 

 


