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TELÈFONS D’INTERÈS
_

EMD BELLATERRA
Oficina Atenció al Ciutadà  93 518 18 30 
Plaça Maragall, 4  
Horari d’atenció al públic de 9 a 13 i de 16 a 19 h.

_

SERVEIS SANITARIS
Cita prèvia Atenció Primària  93 728 44 44 

CAP Serraparera  93 580 63 63

CAP Canaletes  93 591 07 40

CAP Fontetes  93 594 44 70

CAP Farigola                                           93 691 95 89

Alcohòlics Anònims  93 317 77 77

Centre Salut Mental  93 580 96 77

Creu Roja  93 691 61 61

Programa d’Atenció a la Dona  93 594 21 99

Ass. Esp. Contra el Càncer  93 414 25 25

Hospital Parc Taulí  93 723 10 10

Hospital General de Catalunya  902 533 333

CatSalut Respon (24h) 061

FARMÀCIES
Farmàcia de Bellaterra  93 691 46 55 
Horari 9-13’30 i 16’30-20 hr  
Cap de setmana 11-14 hr

Farmàcia de l’Autònoma  93 691 82 31

EDUCACIÓ/ESPORT
Escola Bressol Gespa UAB  93 581 19 74

Universitat Autònoma UAB  93 581 10 00 

Escola Ramon Fuster  93 586 41 06

La Llar d’en Pitus 93 594 00 71

CEIP Escola Bellaterra  93 581 15 83

IES Pere Calders  93 580 14 77

Escola Walforf-Steiner “El Til·ler”  93 592 97 95

La Vall  93 580 37 37

El Musical  93 580 42 46

El Club  93 580 25 42

SAF  93 581 19 34

SERVEIS CERDANYOLA
Atenció Ciutadana Cerdanyola  010

Ajuntament OAC  93 580 88 88

Ateneu (extensió)  870

Urbanisme  93 591 41 22

Cultura  93 591 41 33

Emergències  112

Ambulàncies Emergències  061

Bombers  112

Policia Local  092  
 93 691 20 00

Mossos d’Esquadra  112  
 93 592 47 00

Policía Nacional  091  
 93 594 24 80

Ambulàncies  93 712 03 03

Ambulància Creu Roja  93 580 33 33

Dones en Situació de Violència  900 900 120

Aigües Cassa - Avaries  902 290 280

Fecsa Endesa  800 760 706

Gas Natural  902 199 199

Repsol Butà  901 100 100

Correus UAB  93 581 14 06

Parròquia de la Santa Creu  93 692 09 71

Deixalleria Campus UAB 93 581 33 97

TRANSPORT
Bus Sarbus  93 580 67 00

FGC  93 205 15 15

Renfe  902 320 320

Taxi Class (Mercedes)  93 307 07 07

Ràdio Taxi del Vallès 93 580 27 27

Aeroport Barcelona Aena  902 404 704

_
Ramon Andreu     
President de l’EMD
_

Editorial

Des de que vàrem aconseguir aturar la tramitació de l’abocador de 
Can Fatjó, hem vist com l’Ajuntament de Cerdanyola ha intentat atu-
rar, ofegar i eliminar la nostra administració. Ha retallat el pressupost 
en un 40%, ha retardat el traspàs del patrimoni, ha retallat el servei 
d’escombraries i ha incomplert constantment el nostre Conveni Institu-
cional.

Com a president us he de dir que afrontar aquestes agressions no ha 
estat gents fàcil, però que des del Govern de l’EMD estem orgullosos i 
satisfets d’haver aturat un abocador d’escombraries que ens trencava el 
poble.

Des d’aleshores, ens hem fixat com a objectiu desplegar les competèn-
cies de l’EMD defensant en tot moment els nostres drets com a be-
llaterrencs. Aquest procés, l’afrontem amb predisposició al diàleg i al 
consens amb l’Ajuntament i amb una actitud respectuosa i constructiva 
però, al mateix temps, amb la fermesa i la consistència necessàries per a 
la defensa dels drets dels nostres veïns.

Les dificultats ens estan portat en molts casos al terreny judicial, però 
en aquest punt ha estat molt beneficiosa la col·laboració de l’Agrupació 
d’EMDs de Catalunya i del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat, que ens han donat suport en tot moment. 
Podem dir que, a dia d’avui, estan totalment implicades en la defensa 
dels nostres drets com a administració.

Travessem doncs una etapa difícil i complexa, on l’Ajuntament intentarà 
qüestionar l’EMD, la nostra administració, i on els bellaterrencs com a 
poble haurem de estar units per defensar amb força els nostres drets. 

Crèdits
Revista editada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra       Revista publicada amb paper ecològic  
www.bellaterra.diba.cat Imprenta: Gràfiques Mur                     i 100% reciclable 
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El magistrat titular del Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 1 de Barcelona, Francisco José 
González Ruiz, ha obligat l’Ajuntament de Cer-
danyola a complir sense cap tipus de rebaixa 
el pressupost del 2011 que el consistori havia 
d’abonar a l’EMD de Bellaterra.

En la seva sentència, el jutge obliga al consistori a 
pagar a Bellaterra 133.942,57 euros que Cerdanyola 
va decidir reduir unilaterlament de la partida del 
pressupost del 2011 i 8.000 euros més en concepte 
d’interessos. 

L’any 2008, la Comissió de Delimitació Territorial 
de la Generalitat va demanar a l’Ajuntament de 
Cerdanyola més concreció en la viabilitat econòmi-
ca de l’EMD. Posteriorment, l’Ajuntament va emetre 
un informe on fixava en 531.280 euros les necessi-
tats pressupostàries anuals de l’EMD. Tot i això, en 
el pressupost del 2011 l’Ajuntament va aplicar una 
rebaixa unilateral d’aquest import pròxima al 30% i 
que ara la Justícia ha considerat il·legal.

_

El jutge obliga al consistori 
a pagar a Bellaterra 
133.942,57 euros del 
pressupost del 2011
_

_

L’Ajuntament volia retallar un 
pressupost que la Generalitat 
ja va qüestionar com a 
insuficient
_

Tot i aquesta sentència, l’Ajuntament de Cerdan-
yola va tornar a aplicar la mateixa rebaixa en els 
pressupostos del 2012 i del 2013, i continua retar-
dant els pagaments a tres mesos vençuts. Davant 
d’aquestes reiterades il·legalitats, l’EMD va tornar a 
presentar un recurs contenciós administratiu contra 
l’assignació dels pressupostos del 2012 i es mostra 
convençuda que la sentència li tornarà a ser favora-
ble.

Els diners que l’EMD ha ingressat per la sentència 
del pressupost del 2011, s’han invertit en diverses 
obres de millora a la via pública –manteniment de  
camins, reparació del ferm dels carrers i renovació 
de voreres– i en atorgar les subvencions del 2012 a 
les entitats del poble.

NotíciesNotícies

Les finances de l’EMD viuen un any més una 
situació difícil. Si bé recentment l’EMD ha ingres-
sat de l’Ajuntament de Cerdanyola els 133.942,57 
euros corresponents al pressupost rebaixat del 
2011 i 8.000 euros més en concepte d’interessos, 
el govern de Bellaterra continua tenint problemes 
pressupostaris. Les finances de Bellaterra con-
tinuen prioritzant les solucions de la deficient 
herència del manteniment de l’espai públic i, 
com la resta d’administracions, han de fer front 
a l’increment de l’IVA de productes i serveis. A 
això cal afegir-hi la inseguretat que provoca en el fi-
nançament de l’EMD els retards de 6 mesos en el 
pagament de les transferències previstes en el 
conveni institucional. A més, en el pressupost del 
2012 l’Ajuntament de Cerdanyola ha tornat a reduir 
unilateralment l’aportació a l’EMD i l’ha rebaixat un 
40% tot i que una sentència judicial ja ha determinat 
com a il·legal aquesta actuació. Per segon any con-
secutiu, l’EMD ha presentat un recurs contenciós 
administratiu contra la decisió municipal.

_

Les finances de Bellaterra 
continuen prioritzant les 
solucions de la deficient 
herència del manteniment 
de l’espai públic
_

Totes aquestes visicituds han fet que des de fa més 
d’un any tots els vocals de l’equip de govern de 
l’EMD hagin renunciat als seus sous. Això ha per-
mès destinar aquests recursos a les despeses de 
manteniment de l’EMD. Actualment, la despesa 
del capítol de personal de l’EMD suposa únicament 
el 17,66% del pressupost, un percentantge molt per 
sota dels ajuntaments de Cerdanyola, Sant Cugat o 
l’EMD de Valldoreix.
_

Fa més d’un any que tots els 
vocals del govern de l’EMD 
van renunciar als seus sous
_

Font: Elaboració pròpia amb les dades publicades a santcugat.cat, cerdanyola.cat i valldoreix.cat
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El jutge falla 
a favor de 
Bellaterra
_

Austeritat 
pressupostària 
per al 2013
_

Població Pressupost 2013 Capítol 1 % pressupost
EMD Bellaterra 692.758,00 122.367,00 17,66%
EMD Valldoreix 8.631.398,70 2.009.310,48 23,28%
Aj. Sant Cugat 111.079.559,96 28.723.109,75 25,86%
Aj. Cerdanyola 62.478.401,14 20.802.363,09 33,29%
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El president de l’EMD de Bellaterra, Ramon An-
dreu, acompanyat pel president de l’Agrupació de 
les EMDs catalanes, Josep Puig, ha celebrat una 
reunió amb el secretari de Cooperació i Coordi-
nació de les Administracions Locals del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat, Joan Cañada, per exposar les 
dificultats d’entesa de l’EMD de Bellaterra amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola.

Aquesta trobada va ser fruit de diverses comunica-
cions escrites de l’EMD denunciant reiteradament 
la deixadesa de l’Ajuntament en temes bàsics per 
els bellaterrencs com el mal servei d’escombraries, 
les dificultats institucionals per a accedir als expe-
dients urbanístics o les intrusions de l’Ajuntament 
en diferents competències de l’EMD com ara la 
mobilitat o la inspecció urbanística.

A la reunió, Ramon Andreu va demanar al 
Departament de Governació que, com a insti-
tució neutral i competent en l’Administració 
Local, obrís un procés de mediació per poder 
abordar la confecció d’un nou Conveni amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola amb les garanties 
legals pels drets dels bellaterrencs, fet que va 
acceptar el secretari de Cooperació i Coordinació 
de les Administracions Locals.

Cañada, coneixedor de la realitat bellaterrenca i de 
les històriques dificultats entre Bellaterra i Cerdan-
yola, es va comprometre a posar-se en contacte amb 
l’alcaldessa de Cerdanyola per fer-li l’oferiment de la 
mediació.

Notícies Notícies

El president de l’EMD, Ramon Andreu, ha dema-
nant formalment a l’Ajuntament de Cerdanyola que 
“rebaixi l’Impost de Béns Immobles (IBI) de 
tots els habitatges de la ciutat” perquè conside-
ra que el valor cadastral fixat en la revisió de l’any 
2006 “és el doble del que hauria de ser”.

Segons Andreu, el consistori cerdanyolenc ha de 
demanar la revisió del valor cadastral al Ministeri 
d’Hisenda i fer-lo “rebaixar entre el 30 i el 60%” 
ja que després de l’esclat de la bombolla immobi-
liària el preu de mercat de molts immobles és infe-
rior al del valor cadastral. Si no es fa aquest tràmit, 
l’Ajuntament acaba “aplicant mesures que són 
molt poc efectives”.

Per a Andreu, amb aquesta alta fiscalitat “les 
famílies estan finançant les administracions, 
una situació que és injusta quan n’hi ha moltes 
que tenen dificultats econòmiques”. I de retruc, 
l’elevat valor cadastral també afecta el preu de les 
plusvàlues immobiliaries. El president de l’EMD 
considera que els habitants de Cerdanyola i Bella-
terra estan pagant uns impostos municipals massa 
elevats tenint en compte la situació econòmica 
actual.

_

Aquest impost és el doble 
del que hauria de ser
_

L’EMD 
demana a 
l’Ajuntament 
que rebaixi 
l’IBI
_

Bellaterra busca 
la neutralitat de 
Governació
_

Josep Puig (esquerra), Joan Cañada (mig) i Ramon Andreu, després de la 
reunió al Departament de Governació

Ramon Andreu durant la roda de premsa per demanar la rebaixa de l’IBI
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Notícies Notícies

L’ampliació de les instal·lacions de l’escola Ramon 
Fuster està provocant, des de fa temps, problemes 
de mobilitat al centre de Bellaterra. Amb la cons-
trucció d’un nou edifici al recinte del carrer Escultor 
Vallmitjana, l’escola vol arribar a acollir fins a 
1.300 alumnes, una xifra que l’EMD la conside-
ra del tot inassumible en un poble que actual-
ment té 2.700 habitants. El mateix pla parcial 
d’ordenació de Bellaterra del 1968 feia una previsió 
d’assentament de places escolars per a 1.000 alum-
nes; una quantitat que ja s’ha superat àmpliament a 
dia d’avui.

La solució a aquesta situació passava per la redac-
ció d’un pla de mobilitat. El problema que hi ha 
hagut és que el pla de mobilitat redactat per 
l’escola l’ha aprovat l’Ajuntament de Cerdanyo-
la quan havia d’haver estat aprovat per l’EMD, 
que és la institució que té les competències i les 
responsabilitats de Mobilitat a Bellaterra.

En aquest sentit, l’EMD ja va manifestar la invia-
bilitat d’aquest pla de mobilitat. Davant d’aquesta 
situació, l’EMD veient que l’escola ja està arri-
bant als 900 alumnes, ha aprovat un pla de 
mobilitat i ha obert la porta a la participació de 
la comunitat educativa per comptar amb la seva 
col·laboració.

Paral·lelament, l’EMD ha aplicat diverses mesures 
als carrers de l’entorn de l’escola per tal d’ordenar el 
trànsit i millorar la seguretat de la zona. Els tre-
balls han consistit en la instal·lació de pilones per 
evitar l’estacionament dels vehicles a les voreres, la 
senyalització de les places d’aparcament i una nova 
distribució dels passos de vianants. 

En la seva lluita per millorar el servei de re-
collida d’escombraries a Bellaterra, l’EMD ha 
presentat un contenciós administratiu contra 
l’Ajuntament de Cerdanyola perquè modifiqui 
i ampliï els dies de recollida. Al mateix temps, 
i mentre no se celebra el judici, l’EMD demana al 
jutge que apliqui com a mesura cautelar l’obligació 
municipal de millorar la freqüència de recollida de 
les diferents fraccions de residus.

Després de molts anys de recollida porta a porta, 
l’Ajuntament de Cerdanyola va retirar unilateral-
ment els contenidors de residus dels carrers i va 
afegir la recollida selectiva també als domicilis. 
Tot i que inicialment es van mantenir els sis dies 
de recollida domiciliària, l’any passat l’Ajuntament 
de Cerdanyola va rebaixar de 6 a 3 els dies de 
recollida per tal de reduir les despeses d’aquest 
servei. La reducció dels dies de recollida s’ha fet 
sense escoltar les propostes de Bellaterra i el 
pas del temps ha evidenciat que és un sistema 
mal dissenyat i que està deixant el poble ple de 
brutícia.

El servei és deficient perquè la freqüència de reco-
llida és molt baixa i, a més, no està acompanyada 
de cap punt d’emergència on poder dur residus de 
qualsevol fracció durant qualsevol dia de la setma-
na.
_

En aquesta qüestió a 
Bellaterra se’ns està dient no 
perquè no
_

Amb la voluntat de trobar una solució a un tema 
tan sensible, des de l’EMD es va acceptar fer una 
reducció a 4 dies o bé 3 dies però amb la instal·lació 
d’un punt d’emergència amb contenidors.

Davant la negativa de l’Ajuntament, argu-
mentant qüestions pressupostàries, l’EMD 
va proposar rebre el traspàs del finançament 
actual del servei de recollida d’escombraries, 
per assumir el servei des de l’EMD amb el com-
promís d’incrementar la freqüència a 4 dies. De 
nou, el consistori va tornar a rebutjar aquesta 
proposta. 

El president de l’EMD, Ramon Andreu, creu que en 
aquesta qüestió “a Bellaterra se’ns està dient que 
no perquè no” i se’ns força, com a única sortida, a 
recórrer al tribunal contenciós administratiu per a 
resoldre aquesta qüestió.

Bellaterra 
demana als 
jutjats un 
millor servei 
d’escombraries
_

Actuacions 
per a millorar 
la mobilitat a 
l’escola 
Ramon Fuster
_

Les pilones evitaran l’estacionament dels cotxes a les voreresEls nous passos de vianants milloraran la seguretat

La reducció dels dies de recollida i no disposar d’un punt d’emergència 
està deixant els carrers de Bellaterra plens de brutícia

_

L’EMD aprova un pla de 
mobilitat i obre la porta a la 
participació de la comunitat 
educativa
_
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NotíciesNotícies
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Qüestionada 
l’ampliació 
de l’escola 
Ramon Fuster
_

_

Estem parlant de l’encaix 
d’una escola de 1.300 
alumnnes al centre d’un 
poble de 2.700 habitants
_

Oposició a que 
Els Xiprers 
modifiqui la 
seva activitat
_
El Centre el Xiprers és una fundació privada dedi-
cada actualment a l’assistència a persones afectades 
d’autisme que realitza activitats de formació docent 
a les instal·lacions de les antigues casetes de la 
Escola Tagore al carrer Joan Fàbregas.

Tot i que la activitat d’aquesta Fundació privada 
és exemplar i necessita de la comprensió i l’ajuda 
de tothom, l’EMD ha sol·licitat que quedi sense 
efecte la modificació de la qualificació urbanísti-
ca dels terrenys. Aquest tràmit, que va aprovar 
l’Ajuntament de Cerdanyola, obre la porta a 
convertir el que avui és una activitat docent i 
diürna per autistes en un centre sanitari amb 
32 llits per a malalts mentals de tot tipus.

Per a l’EMD, aquesta modificació de l’ús urbanístic 
dels terrenys necessita, obligatòriament, d’una defi-
nició i estudi molt detallat de les seves activitats 
futures i les seves mesures de seguretat que defi-
neixi la idoneïtat dels terrenys per la ubicació 
d’un centre sanitari per a persones amb trans-
torns greus de la personalitat com per exemple 
l’esquizofrènia.

Els serveis jurídics de l’EMD han detectat també 
importants irregularitats en la tramitació d’aquesta 
modificació urbanística i que la documentació no 
detalla pràcticament res de l’activitat que s’hi 
podrà fer. I considera també que aquest tipus de 
malalts necessiten disposar de més espai del que 
hi ha actualment a Els Xiprers. És per aquest motiu 
que demana al jutge que abans d’aprovar la modifi-
cació urbanística reclami a la Fundació Collserola 
que detalli l’ús concret que vol donar a la finca i 
inclogui quines són les normatives i decrets que 
ha de complir i que estan fixats pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat. Si es 
fa aquest pas, es podrà decidir amb antel·lació si 
l’activitat que es vol fer a Els Xiprers hi cap o no en 
aquests terrenys.
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L’EMD veu impossible aconseguir l’encaix d’una 
escola de 1.300 alumnes al centre d’un poble de 
2.700 habitants com Bellaterra, sense abordar, 
de forma rigorosa, un important pla de mobili-
tat.

Les diverses irregularitats en la construcció del nou 
edifici de l’escola Ramon Fuster als terrenys del ca-
rrer Escultor Vallmitjana han obligat a l’EMD a pre-
sentar dos recursos contenciosos administratius. El 
primer recurs es va presentar contra l’aprovació de 
la Modificació del Pla General (PGM) perquè inclou 
un estudi de mobilitat que no s’ha exposat pública-
ment i, per tant, no s’hi han pogut fer al·legacions i 
ni tant sols comptar amb el punt de vista de l’EMD, 
que té les competències en Mobilitat a Bellaterra. El 
segon recurs és contra l’atorgació de l’Ajuntament 
de Cerdanyola de la llicència de primera ocupació 
de l’edifici. Segons l’EMD, aquesta llicència s’ha 
concedit tot i les evidents irregularitats urbanísti-
ques que arrossega el nou edifici.

Gràcies a la presentació d’aquest segon recurs, 
l’EMD ha pogut accedir a l’expedient urbanístic de 
l’ampliació de l’escola. En la documentació presen-
tada per l’Ajuntament de Cerdanyola davant del 
jutge es fan evidents diverses contradiccions. El 
més evident és que conté un plànol del Pla Especial 
que l’escola va tramitar l’any 1998 i que inclou dins 
del seu perímetre el nou edifici, aprovat urbanís-
ticament el 2012. L’EMD ha al·legat que aquest 
plànol no coincideix amb el que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat va validar per a l’aprovació 
definitiva de la modificació del PGM.

A més, els diversos plànols de l’expedient també 
evidencien que el nou edifici té dues plantes més 
de les permeses, ja que la planta baixa finalment no 
s’ha fet semisoterrada.

El nou edifici de l’escola Ramon Fuster

_

El projecte obre la porta a un 
centre sanitari amb 32 llits 
per a malalts mentals de tot 
tipus
_
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Per primera vegada en la seva història l’EMD 
gestiona la taxa de guals i també les sol·licituts per 
donar d’alta, baixa o modificar qualsevol gestió rela-
cionada amb els guals. Ara que l’EMD ja gestiona 
aquesta taxa, s’ha fixat el compromís d’estudiar 
una rebaixa del 30% de l’import per al 2014 
perquè considera que fa molts anys que aquesta 
taxa és desfassada.

Com fins ara, el cobrament dels rebuts el seguirà 
fent l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputa-
ció de Barcelona. Per a resoldre qualsevol dubte re-
lacionat amb els guals, el veïns de Bellaterra poden 
trucar al telèfon de l’EMD, el 93 518 18 30.

Bellaterra ja
gestiona la 
taxa dels guals 
_

L’EMD ha sol·licitat a l’Ajuntament de Cerdanyola 
tenir accés a tota la documentació urbanística del 
projecte del nou edifici de l’escola Bellaire, al carrer 
Ramon Llull, després de comprovar que malgrat 
que el solar només permet la construcció d’un 
edifici de planta baixa i dos pisos, l’escola Be-
llaire està projectant la construcció d’un edifici 
de planta baixa i tres pisos d’alçada.

La manca de resposta per part de l’Ajuntament i la 
caducitat dels terminis legals de defensa jurídica de 

la legalitat, han portat a l’EMD ha recórrer de nou a 
la Justícia per tal de poder tenir accés a la llicència 
d’obres de la construcció del nou edifici de l’escola 
Bellaire. Cal tenir en compte que, l’EMD ha dema-
nat fins a set vegades, i per escrit, a l’Ajuntament de 
Cerdanyola poder consultar aquest expedient.

Els treballs d’enderroc es van iniciar ja fa uns mesos 
i després d’un temps aturats s’han représ de nou un 
cop acabat el curs escolar 2012/2013. 

L’EMD ha informat al jutge que ja ha realitzat 
una primera inspecció urbanística i que ha 
obert un expedient a l’espera de l’arribada de la 
documentació de l’Ajuntament.

imatge virtual del nou edifici de l’escola Bellaire

Pendents de 
la legalitat de 
les obres de 
Bellaire
_
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L’Agrupació d’EMDs de Catalunya, ha renovat 
el seu web emd.cat per donar visibilitat a les 63 
entitats municipals descentralitzades repartides 
arreu del territori. El nou lloc web permet conèixer 
el funcionament i la feina que fa l’Agrupació. Conté 
enllaços a cadascuna de les EMDs que formen 
l’Agrupació i també es visualitzen els escuts de les 
diferents EMDs que integren l’Agrupació. El web 
també inclou una explicació de què és una EMD, 
el seu origen, les seves competències, els òrgans de 
govern i el sistema electoral pel qual s’escullen els 
seus representants, entre d’altres qüestions.

Aquest nou pas endavant de l’Agrupació 
d’EMDs s’ha fet sota la presidència de Josep 
Puig, president de l’EMD de Valldoreix, i amb 
Juanjo Cortés, secretari de l’EMD de Valldoreix 
i expert en entitats municipals, com a secretari 
de l’Agrupació. 

La majoria de les entitats municipals descentralitza-
des de Catalunya estan ubicades a la demarcació de 
Lleida, tot i que també n’hi ha a Barcelona i Tarra-
gona. Les dues úniques EMDs que hi ha a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona són les de Valldo-
reix i la de Bellaterra. Valldoreix té una població 
de 7.627 habitants, i Bellaterra de 2.738.

Els principals objectius de l’Agrupació són repre-
sentar, defensar i promoure els interessos generals 
de les EMD catalanes i potenciar l’autonomia local 
en el marc de la Constitució, l’Estatut de Catalunya 
i la legislació europea.

Per a la seva governança, els òrgans de govern de 
l’Agrupació són l’Assemblea General, la Junta de 
Govern i la Presidència de l’entitat.

L’Agrupació 
d’EMDs de 
Catalunya 
estrena web
_
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L’EMD de Bellaterra ha estrenat recentment la 
seva nova pàgina web bellaterra.diba.cat amb 
l’objectiu de facilitar tota la informació sobre la ins-
titució i els serveis que s’ofereien al poble. Aquesta 
pàgina ha estat possible gràcies a la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona i és per aquest motiu, que 
el domini del web de l’EMD incorpora l’acrònim 
diba d’aquest ens supramunicipal.

El nou web està estructurat en cinc grans àmbits 
(L’EMD; Notícies; Vídeos; Activitats culturals; i 
Revista). Des d’aquí es poden consultar les informa-
cions generades des de l’EMD, les competències de 
l’EMD, la composició del govern i la Junta de Veïns, 
l’oferta de cursos i tallers, els actes de l’agenda 
cultural, obtenir el document per presentar una 
instància o un mapa de Bellaterra. 

A més, hi ha enllaços a la pàgina web de la UAB i a 
la de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya.

Nova web 
institucional 
de Bellaterra
_

www.bellaterra.diba.cat

El Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals està tramitant una nova Llei de Governs 
Locals de Catalunya i l’Agrupació d’EMDs de 
Catalunya, presidida per Josep Puig, hi ha presentat 
al·legacions per tal de fer visible el treball diari 
i de proximitat exercit per les entitats munici-
pals descentralitzades. 

L’escrit de les EMDs catalanes demana que la nova 
llei afegeixi com a competència pròpia l’ordenació 
del trànsit de vehicles i de persones -que inclou la 
senyalització viària i l’aprovació del pla de mobili-
tat-; així com les activitats i els equipaments socials, 
culturals, educatius i esportius dins l’àmbit terri-
torial de l’EMD. A més, també planteja la inclusió 
d’un nou article que garanteixi la participació de 
l’EMD en aquells assumptes municipals, que sense 
ser competència de l’EMD, afectin directament els 
seus interessos. 

Un altre dels canvis que reclama és que el 
càrrec de president s’anomeni alcalde de 
l’EMD. De la mateixa manera, vol que les Jun-
tes de Veïns rebin la denominació de ple de 
l’EMD i que els vocals passin a dir-se regidors. 
L’Agrupació considera que la denominació actual 
i la proposta d’avantprojecte de llei no responen a 
l’ús social i al reconeixement institucional que han 
de tenir les persones que estan al capdavant de les 
EMDs.

Per després de l’estiu està prevista una assemblea 
de l’Agrupació amb l’assistència de la consellera de 
Governació i Relacions Institucionals de la Genera-
litat.

Josep Puig, president de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya 
i de l’EMD de Valldoreix

Al·legacions 
a la nova llei 
de Governs 
Locals de 
Catalunya
_

Assemblea de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya, 
celebrada l’octubre de l’any passat a l’EMD d’El Talladell
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La Brigada d’Obres de l’EMD ha senyalitzat la nova 
zona d’aparcament al tram final del carrer Joan 
Fàbregas per fer-lo més segur. 

Les places d’aparcament que estaven ubicades al 
final de la zona verda ara s’han traslladat a la 
banda dreta del carrer per tal de millorar la 
seguretat dels usuaris del Centre Ocupacional 
Els Xiprers.

D’aquesta manera, els integrants d’aquest centre 
no hauran de creuar el carrer, ja que el desencotxa-
ment ara ja es fa directament a la vorera de davant 
l’equipament.

La millora en l’espai públic de Bellaterra també s’ha 
visualitzat les últimes setmanes en la nova senya-
lització horitzontal a la confluència de la plaça Joan 
Maragall amb els carrers Balmes i Joan Fàbregas. 

Els treballs han consistit en senyalitzar el períme-
tre de la rotonda ubicada davant del Centre Cívic 
i també en renovar la pintura de l’asfalt. Aquestes 
millores intenten evitar que alguns conductors 
transitin per la rotonda en sentit contrari en 
l’accés del carrer Balmes.

La nova senyalització de la plaça Joan Maragall, 
en l’accés pel carrer Joan Fàbregas

Els nous aparcaments del tram final del carrer Joan Fàbregas

Canvis en l’aparcament del 
carrer Joan Fàbregas 
_

Nova senyalització al carrer 
Balmes i a la plaça Maragall
_

Nou semàfor a 
la plaça del Pi
_
La Diputació de Barcelona i l’EMD ja han enllestit 
la instal·lació d’un semàfor davant l’estació dels 
FGC a Bellaterra, a la plaça del Pi. D’aquesta ma-
nera s’augmenta la seguretat dels vianants que 
volen creuar aquesta via en un punt neuràlgic 
del poble. 

Durant tot el dia el semàfor està intermitent per 
agilitzar el pas dels vehicles i únicament es posa en 
vermell quan algun vianant prem el polsador per 
creuar la carretera. 

El semàfor també està adaptat per a les persones 
invidents, que poden sol·licitar un comandament a 
les oficines de l’EMD per activar el senyal acústic.

La instal·lació del semàfor era una de les me-
sures incloses dins del projecte de pacificació 
de la carretera BV-1414 que es van començar 
a implementar durant el primer semestre del 
2011. En una primera fase, els treballs van incloure 
la senyalització de 12 passos de vianants, doble 
ratlla contínua en tot el traçat que creua Bellaterra i 
la construcció de 5 illetes centrals.

La instal·lació del semàfor ha tingut un pressupost 
de 60.000 euros, finançats el 60% per la Diputació i 
el 40% restant per l’EMD.

_

Va ser una mesura inclosa 
en el projecte de pacificació 
de la carretera BV-1414, 
iniciat el 2011
_

El semàfor de la plaça del Pi ja està en funcionament
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Després d’una reunió dels responsables de 
l‘EMD amb els veïns del carrer Can Miró es va 
decidir reparar les voreres i retirar l’arbrat 
existent.

Els motius que van portar a prendre aquesta decisió 
van ser l’estretor de les voreres, el rebrot de les acà-
cies amb punxes als troncs, la brutícia que genera-
ven les acàcies quan no es procedia a la seva poda, 
el trencament de les voreres provocat per les arrels 
dels arbres i les molèsties que els arbres causaven al 
cablejat aeri que hi havia a les dues voreres.

Un cop enllestits els treballs de retirada de l’arbrat, 
la brigada de l’EMD va reparar els trams de vorera 
malmesos. Les obres de millora al carrer Can Miró 
van finalitzar amb la senyalització de les places 
d’aparcament per evitar l’estacionament dels vehi-
cles a les voreres.

Els operaris de l’EMD han netejat durant aquesta 
primavera el torrent pròxim a l’avinguda Can Mar-
cet i que finalitza molt aprop de l’estació dels FGC. 
Els treballs han consistit en retirar la vegetació que  
provocava molèsties als veïns dels habitatges de 

la zona. Tot i que aquest torrent no és accessible al 
públic es feia necessària aquesta actuació per tal de 
mantenir-lo en unes condicions òptimes. A partir 
d’ara, l’EMD s’ha compromès a fer el manteniment 
anual d’aquest espai.

Es reparen les voreres del 
carrer Can Miró 
_

Netegem el torrent de 
l’avinguda Can Marcet 
_

El nou aspecte de les voreres del carrer Can Miró

L’EMD ha executat durant els últims mesos els 
treballs de millorar del tram del Camí Verd en-
tre l’estació dels FGC i el carrer Alonso Cano. La 
intervenció ha servit per a millorar les pendents 
del camí i arranjar el ferm. Amb aquests treballs 
el Camí Verd ja és accessible per als vehi-
cles de manteniment i també per als vehicles 
d’emergències. Per evitar l’entrada de vehicles no 
autoritzats s’ha col·locat diverses cadenes als acces-
sos del Camí Verd.

Paral·lelament, un grup de voluntaris de les 
entitats locals Bellaterra Contra la Interpolar 
i Bellaterra per la Independència han instal·lat 
la nova senyalització als cinc acessos del Camí 
Verd que transcorre per Bellaterra. Les noves fites 
de fusta tractada inclouen les inscripcions Via Ver-
da del Vallès i www.camiverd.org. La nova senyalit-
zació s’ha instal·lat a la confluència de la carretera 
de Bellaterra (BV-1414) amb el carrer Alonso Cano; 

a la rotonda de l’estació dels FGC de Bellaterra al 
final del camí Estació-UAB on dues bigues indiquen 
els accessos nord i sud de la Via Verda; al carrer de 
Can Miró amb l’accés a la UAB; i a la carretera de 
la Universitat Autònoma davant l’accés del Turó de 
Sant Pau. L’adquisició del material i el pintat de les 
bigues l’han assumit les associacions organitzado-
res de l’activitat, un procés que ha tingut el suport i 
col·laboració de l’EMD.

El projecte de la Via Verda del Vallès pretén 
unir Rubí, Sant Cugat, Bellaterra, Cerdanyola, 
Sabadell i Sant Quirze. Actualment, d’aquest 
traçat de 6 quilòmetres ja n’hi ha 3 que són 
practicables, que són els que creuen Bellaterra. 
La proximitat amb aquests nuclis urbans fa que 
el Camí Verd estigui a l’abast potencial d’uns 
400.000 ciutadans.
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Millorem el 
Camí Verd 
_

_

La Via Verda del Vallès és 
la primera Via Verda de la 
demarcació de Barcelona
_

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

20 21



NotíciesNotícies

| E
M

D
 IN

FO
R

M
A

L’EMD ha posat en marxa un ambiciós pla de mi-
llora de les voreres del poble. L’objectiu és arran-
jar les que estan en més mal estat després que 
durant molt anys l’Ajuntament de Cerdanyola 
no hagi invertit en renovar les voreres de Be-
llaterra, tot i que hi ha casos que s’han denunciat 
davant del Síndic de Greuges. 

L’única actuació de millora de voreres feta per 
l’Ajuntament de Cerdanyola en els últims anys és la 
del carrer Miquel Servet.

El nou pla de voreres té l’objectiu final de renovar 
o construir de nou uns 650 metres quadrats de 
voreres d’una vintena de carrers de Bellaterra. La 
previsió és que els treballs comencin aquesta tardor. 
El cost d’aquestes obres és d’uns 200.000 euros, 
finançants pel pla Xarxa de Governs Locals 2012-
2015 de la Diputació de Barcelona.

Les voreres en mal estat seran reparades

Pla de voreres 
de Bellaterra 
_

_

Es renovaran o construiran 
de nou uns 650 metres 
quadrats de voreres d’una 
vintena de carrers
_

L’Obra Social “la Caixa” ha finançat amb 1.000 
euros una part de les obres de millora de 
l’accessibilitat al Centre Cívic del Turó de Sant Pau 
i que ha executat l’EMD. Els treballs han consistit 
en la construcció d’una rampa des del carrer i 
en reconvertir també en rampa l’esglaó d’accés 
als dos espais del Centre Cívic. 

Amb aquesta actuació es dóna resposta a una rei-
vindicació històrica dels veïns del Turó de Sant Pau 
i es va inaugurar durant la festa major del Turó, del 
14 al 16 de juny.

La supressió de les barreres arquitectòniques 
per a aquelles persones que es veuen obligades, 
temporalment o permanent, a desplaçar-se amb 
cadires de reodes, és un objectiu prioritari de 
l’Obra Social “la Caixa”.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, i el director 
de l’oficina de La Caixa de la UAB, Miquel García, 
van signar l’acord.

Ramon Andreu (esquerra) i Miquel García

Millora de 
l’accessibilitat  
al Centre 
Cívic del Turó
_

García i Andreu a la nova rampa del Centre Cívic
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Després de les gestions fetes per l’EMD davant 
Telefónica, l’empresa de telecomunicacions ja ha 
començat a instal·lar el cablejat de fibra òptica 
als carrers de Bellaterra. El 24 d’octubre de l’any 
passat, el president de l’EMD, Ramon Andreu, es va 
reunir a la seu central de Telefónica de Barcelona 
amb Ramon Salabert, conseller executiu, Esteve 
Bosch, gerent d’Infraestructures i Félix Les, cap de 
Relacions Institucionals.

Andreu va fer saber als responsables de Telefó-
nica que per a Bellaterra la fibra òptica és una 
infraestructura bàsica i necessària per afrontar 
amb garanties el desenvolupament econòmic 
del poble.

Des d’aquest estiu, l’accés a la fibra òptica ja és una 
realitat en alguns habitatges de Bellaterra. Segons 
ha informat Telefónica, a finals d’aquest 2013 
l’accés a la xarxa de fibra òptica ja serà possible 
a gairebé tots els habitatges del poble.

Mentre es facin els treballs de desplegament de 
la xarxa de fibra òptica a Bellaterra, Telefónica té 
en marxa una campanya comercial per a bonificar 
el 100% de la quota de connexió -valorada en uns 
300 euros-. Quasevol veí que vulgui donar-se d’alta 
d’aquesta nova tecnologia -sigui client de Telefónica 
o no- pot demanar-ho a través del 1004, presencial-
ment a qualsevol de les botigues Movistar o al web 
movistar.es.

Ara fa un any Telefónica va començar a desple-
gar la xarxa de fibra òptica als municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, així com a les demar-
cacions de Girona, Lleida i Tarragona. El nou servei 
permet l’accès a Internet a una velocitat de 100 
Megues. L’objectiu de la companyia és que el 60% 
dels habitatges de l’àrea metropolitana de Barce-
lona comptin amb connexió a Internet amb fibra 
òptica i que la meitat dels 3 milions d’habitatges 
de tot Catalunya accedeixin a aquesta tecnologia a 
finals del 2013.

Edifici corporatiu de Telefónica a Catalunya

Ja disposem 
de fibra òptica
_

Es mesura la 
radiació de 
l’antena de 
Telefónica a 
l’estació dels 
FGC
_

L’EMD ha encarregat a la Diputació de Barcelo-
na l’elaboració d’un informe per mesurar quina 
és l’afectació sobre les persones dels camps 
electromagnètics de la nova antena que Telefó-
nica ha instal•lat a la zona de l’estació dels FGC, a la 
banda del Camí Verd. 

Aquesta antena substitueix la que la companyia 
tenia a Can Jeroni Martí i que AENA va obli-
gar a retirar-la perquè dificultava les maniobres 
d’aproximació dels helicòpters a l’aeroport de 
Sabadell.

L’elaboració d’aquest estudi és fruit de la preocupa-
ció d’un grup de veïns mostrada en una instància 
presentada a l’Ajuntament de Cerdanyola el març 
d’aquest any, on alertaven de les possibles conse-
qüències de la radició de l’antena i en reclamaven 
un nou emplaçament. 

Tot i que l’informe encara no està enllestit, tècnics 
de la Diputació han avançat que els camps elec-
tromagnètics de l’antena disminueixen de forma 
exponencial a mesura que s’incrementa la distància.

Quan l’EMD disposi de l’informe, el farà públic 
per tal que tothom en conegui els resultats i es 
puguin prendre les mesures que calguin.

Telefónica ha instal·lat l’antena dins del recinte de l’estació dels FGC

_

Quan l’EMD disposi de 
l’informe de la Diputació, 
el farà públic per tal que 
tothom en conegui els 
resultats
_
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L’Ajuntament de Cerdanyola ha presentat un recurs 
contenciós administratiu contra la zona verda 
d’aparcament que l’EMD té als carrers pròxims a 
l’estació dels FGC. El consistori cerdanyolenc es 
va oposar contra aquesta mesura perquè conside-
ra que l’EMD no té autoritat per obligar la Policia 
Local a controlar els vehicles estacionats; que és 
una mesura il·legal perquè discrimina en funció de 
l’empadronament i que en la tramitació del projecte 
calia un estudi econòmic. 

En paral·lel a l’oposició de l’Ajuntament de Cer-
danyola, una veïna de la ciutat va transmetre 
una queixa al Síndic de Greuges, mostrant-se 
també contrària a la implantació de la zona verda 
d’aparcament. 

En la resolució favorable d’aquest cas, el Síndic de 
Greuges expressa, però, que calia haver informat 
que es tractava d’un pla experimental i que, tempo-
ralment, no s’aplicaven sancions. El Síndic també 
demana que mentre no es fes l’aprovació definitiva 
del projecte per part de la Junta de Veïns de l’EMD, 
hauria de quedar sense efecte l’estacionament 
limitat. 

L’EMD va aprovar definitivament el projecte de la 
zona verda el 21 de gener d’aquest any i no es plan-
teja retirar aquesta zona d’aparcament amb limita-
ció horària per als no residents.

Els objectius de la posada en marxa de la zona 
verda són evitar l’estacionament perllongat de 
vehicles de fora de Bellaterra que, a primera 
hora del matí dels dies laborables, col·lapsen 
els carrers pròxims a l’estació dels FGC 
per desplaçar-se amb tren. En aquests casos, 
l’estacionament està limitat a un temps màxim de 
dues hores entre les 7 del matí i la 1 del migdia. 
Els residents a Bellaterra, gràcies als distintius per 
als vehicles, poden estacionar sense limitacions 
horàries. Els no residents poden obtenir el distintiu 
abonant la taxa corresponent o bé aparcar a les 
zones sense restriccions o a l’aparcament ubicat a la 
zona est de l’estació dels FGC, dins del campus de 
la UAB.

_

L’EMD no es planteja retirar 
aquesta zona d’aparcament 
amb limitació horària per als 
no residents a Bellaterra
_

Cerdanyola 
demana la 
retirada de la 
zona verda de 
Bellaterra
_

Aquest és el senyal que delimita la franja horària d’estacionament regulat Un vehicle estacionat a la zona verda del carrer Joan Fàbregas

Es poden 
llogar les 
sales del 
Centre Cívic
_

Des de l’EMD es recorda que el Centre Cívic 
disposa de dues sales -una gran i una petita- que 
qualsevol entitat, particular o empresa pot llogar 
per a fer-hi qualsevol esdeveniment. En el cas de 
les entitats sense ànim de lucre que estiguin re-
gistrades en el cens d’entitats de la Generalitat 
de Catalunya o de l’Ajuntament de Cerdanyola, 
el lloguer és gratuït. En canvi, caldrà el pagament 
d’una taxa assequible en el cas d’entitats o grups 
de caràcter no associatiu, així com de particulars i 
empreses no residents de Bellaterra. Els veïns i em-
preses de Bellaterra gaudeixen de descomptes 
especials i poden llogar la sala gran per 150€ al 
dia o la sala petita per 75€.

Per a la realització de qualsevol activitat, caldrà 
l’autorització prèvia de l’EMD i també la presen-
tació d’una instància a les oficines de l’EMD i el 
pagament de la taxa si s’escau.

A la imatge de baix, la sala gran situada a la planta baixa de l’edifici.
 A sobre, la sala petita

_

L’ús és gratuït per a les 
entitats sense ànim de lucre 
incloses al cens d’entitats de 
la Generalitat o l’Ajuntament
_
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Amb l’arribada de l’estiu s’ha activat la campanya 
per controlar el mosquit tigre. La Generalitat ha edi-
tat uns tríptics amb informació útil per lluitar contra 
l’aparició d’aquest insecte. 

La prevenció és el millor mètode per al control 
d’aquest mosquit i, per tant, és molt important evi-
tar les acumulacions d’aigua en els espais exteriors 
de les cases (objectes que poden acumular aigua, 
safareigs i basses petites, canals de desguassos o 
petits forats al terra). 

Cal recordar que el mosquit tigre és actiu sobretot 
de dia i, principalment, a l’exterior de les cases. 
Aquest insecte és originari del Sud-est asiàtic, però 
a Catalunya no actua com a portador de cap malal-
tia.

Campanya 
de prevenció 
contra el 
mosquit tigre
_

Diada de Catalunya
Ofrena floral
Dimecres, 11 de setembre a les 9:30h, 
a la plaça del Pi
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2a Sansi de Bellaterra

Són moltes les activitats ja programades i projec-
tades per a aquests dies des de les entitats i amb 
la col·laboració també de veïns i particulars. A les 
reunions del Consell de Cultura es van concretant 
les diferents activitats en les que s’involucren les 
entitats bellaterrenques. El concert del Musical, 
la matinal esportiva i el torneig de futbol sala del 
Club, el teatre de la Inestable, el sopar de la Unió de 
Veïns i la presentació oficial de la Penya Blaugrana 
Bellaterra són algunes de les tradicionals activitats 
que van prenent forma any rere any i que de ben 
segur estaran apunt per a aquests dies de festa.

L’organització necessita implicació i il·lusió per tirar 
endavant les festes que gaudim entre tots. És per 
això que demanem a tothom que pugui o desitgi 

col·laborar, tant en les activitats tradicionals 
ja projectades com en possibles noves propos-
tes, que es posi en contacte directament amb 
qualsevol de les entitats bellaterrenques o amb 
l’EMD per involucrar-se en l’organització.

Qui vulgui contactar amb l’EMD ho pot fer a través 
del correu info@bellaterra.diba.cat  o al telèfon 
93 518 18 30

Preparant la 
festa major 
2013
_ _

Els dies 13, 14 i 15 de 
setembre, se celebra la festa 
gran de Bellaterra
_
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11 setembre 2013, a les 10h - 5 Kms

No et quedis sense la 
teva samarreta de la 
Diada de Catalunya! 

T’esperem!

www.lasansibellaterra.com
bellaterra@lasansi.com Club Atletisme La Sansi

Homenatge a Domingo Catalán
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TALLERS DE L’EMD
2013 - 2014

TRIMESTRALS

ANUALS

AQUAGYM
Dilluns de 18:30 a 19:15h
D’octubre a desembre
General: 70€ trimestrals
Família nombrosa: 55€ trimestrals
Jubilats: 49€ trimestrals

JARDINERIA DOMÈSTICA
Dimarts de 18 a 20h
D’octubre a desembre
General: 115€ trimestrals
Família nombrosa: 89€ trimestrals
Jubilats: 80€ trimestrals

INFORMÀTICA (NIVELL MITJÀ)
Dimecres de 16 a 18h
D’octubre a juny
General: 125€ trimestrals
Família nombrosa: 98€ trimestrals
Jubilats: 79€ trimestrals

PINTURA
Dimarts de 10:30 a 14h
D’octubre a juny
General: 112€ trimestrals
Família nombrosa: 87€ trimestrals
Jubilats: 78€ trimestrals

CATALÀ
Dilluns de 17 a 19h
D’octubre a juny
General: 125€ trimestrals
Família nombrosa: 98€ trimestrals
Jubilats: 79€ trimestrals

ANGLÈS INTERMEDI B
Dimarts i dijous de 17 a 19h
D’octubre a juny
General: 112€ trimestrals
Família nombrosa: 80€ trimestrals
Jubilats: 72€ trimestrals

MÍNIM 10(*) INSCRIPCIONS PER TALLER
(*) 8 a Jardineria domèstica i Informàtica (nivell mitjà)

Matrícula: 20€ (gratuïta per a empadronats)
Més informació: 93 518 18 30 o info@bellaterra.diba.cat


