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

SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 16 DE JULIOL DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 16 de juliol de 2015, 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) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS (GpB) 

MIQUEL VAZQUEZ HERAS (GpB) 

JOAQUIM ROJO ARA     (Convergència) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

 

Excusen la seva absència Ramon Sans Folch (GpB) i Jordi Macarulla Bombardó 

(Convergència) 

 

Primer.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data 19 de 

juny 2015. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

Segon.- Proposta d’acord, per tal que, la Diputació de Barcelona cedeixi a l’EMD 

Bellaterra expressament la transferència de titularitat de la carretera BV 1414 

ANTECEDENTS. 

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. 



 

2 
 

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 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 781/1986, 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. 

Per tot això, el President de l’EMD eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent 

acord: 

Primer.- Instar 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.- Manifestar la voluntat d’acceptació del traspàs i la seva integració com béns 

adscrits a l’EMD Bellaterra dintre del seu àmbit territorial, amb tos el seus efectes. 

Tercer.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i a la Diputació 

de Barcelona. 

Debat: 

Sr. Oltra: Tinc un dubte sobre el cost de manteniment si es traspassés com a travessera 

urbana. L’EMD Bellaterra afirma que hi ha finançament pel seu manteniment, però si es 

manté com a carretera? 

Sr. Andreu: Els costos de manteniment poden variar si és carretera a si és travessera 

urbana. En aquest cas, tindrà la despesa de manteniment com si fos altre carrer. Però 

atenent que hi ha molt trànsit, serà més elevada aquesta despesa. 

Sr. Oltra: A la Junta de Portaveus es va dir que la carretera arriba fins al final del terme 

municipal de Bellaterra on es converteix en carrer al tram de l’IKEA fins a Sabadell. 

Sr. Andreu: Correcte. 

Sr. Vazquez: 

Aquesta petició es va fer al mandat anterior sense èxit. 
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La carretera BV 1414 té molt trànsit i si es de titularitat de la Diputació de Barcelona 

implica que, per pacificar el trànsit, hem de demanar sempre permís a la Diputació de 

Barcelona. 

Si la carretera BV 1414 fos de l’EMD Bellaterra, qualsevol decisió de pacificar el trànsit 

es prendria des de l’EMD. 

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

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

Municipal. 

  

Tercer.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament del Consell de 

Cultura. 

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

ACORD: 

Primer.- APROVAR la modificació del Reglament del Consell de Cultura. 

Article 5. Òrgans del Consell de Cultura 

El Consell Plenari es reunirà dos vegades a l’any amb caràcter ordinari, i les vegades 
que calgui amb caràcter extraordinari quan així ho cregui oportú el president o a petició, 
d’una entitat de Bellaterra. 
 

Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 

tauler d’anuncis de l’EMD. 

Debat: 

Sra. Torrecilla: En principi s’havia pensat realitzar les reunions del Consell de Cultura 

cada tres mesos. Atès la implicació de massa gent i les poques actuacions del Consell 

de Cultura hem pensat que, si alguna entitat té alguna cosa que oferir diferent de Reis i 

Festa Major, es pot dirigir a la vocal de cultura, s’estudiaria el tema i s’arribaria a un 

acord segur. 

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

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

Municipal. 

 

Quart.- Moció presentada pels grups polítics Convergència i Esquerra Republicana 

de Catalunya per la qual es sol·licita un espai per expressar les seves opinions, 

projectes, reflexions i demès en la revista EMD INFORMA. 
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Atès la moció presentada pels grups polítics Convergència i Esquerra Republicana de 

Catalunya per la qual es sol·licita un espai per expressar les seves opinions, projectes, 

reflexions i demès en la revista EMD INFORMA. 

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

PRIMER.- Garantir als grups polítics Convergència i Esquerra Republicana de Catalunya 

un espai per expressar les seves opinions, projectes, reflexions i demès en la revista 

EMD INFORMA. 

Debat: 

Sr. Rojo: Hem presentat aquesta moció, atenent l’article 170.2 de l’ordenament local que 
regula que tots els grups municipals poden tenir participació per expressar les seves 
opinions en els mitjans de comunicació de l’ens local, en aquest cas, expressament de 
l’EMD.   

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB), un vot 
a favor de Convergència i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya.. 

 
Cinquè.- Moció presentada pels grups polítics Convergència i Esquerra 

Republicana de Catalunya per la qual es sol·licita un estudi sobre la conveniència 

de crear carrils específics i senyalitzats per a bicicletes en els carrers de Bellaterra 

que sigui possible i relacionar-ho amb el Camí Verd. 

Vista la moció presentada pels grups polítics Convergència i Esquerra Republicana de 

Catalunya per la qual es sol·licita un estudi sobre la conveniència de crear carrils 

específics i senyalitzats per a bicicletes en els carrers de Bellaterra que sigui possible i 

relacionar-ho amb el Camí Verd. 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la Junta de 

Veïns, l’adopció del següent acord: 

Primer.- Redactar, en un termini breu, el Pla de Mobilitat de Bellaterra. 

Segon.- Que aquest Pla de Mobilitat inclogui un estudi sobre la conveniència de crear 

carrils específics i senyalitzats per a bicicletes en els carrers de Bellaterra que sigui 

possible i relacionar-ho amb el Camí Verd. 

Debat: 

Sr. Rojo: Des de Convergència presentem a la Junta de Veïns aquesta moció, ja que 
veiem que moltes famílies, i sobre tot el cap de setmana passegen per Bellaterra, 
circulen en bici i, els cotxes passen enganxats als ciclistes, persones, nens.   

Sr. Andreu:  
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Quan es redacti, el més aviat possible, el Pla de Mobilitat de Bellaterra que s’inclogui un 

estudi sobre la conveniència de crear carrils específics i senyalitzats per a bicicletes en 

els carrers de Bellaterra que sigui possible i relacionar-ho amb el Camí Verd. 

Votació.- S’aprova la proposta per 5 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB), un vot 
a favor de Convergència i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya.. 
 

Sisè.- Moció presentada pels grups polítics d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

Gent per Bellaterra de rebuig a l’acord comercial “D’Associació transatlàntica per 

al comerç i la inversió” entre la Unión Europea i els Estats Units. 

El President de l’EMD proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Declarar a l’EMD Bellaterra com una entitat insubmisa i oposada al TTIP, 

defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social. 

Segon.- Sol·licitar del Ministeri d’Administracions Públiques del Govern de la Nació el 

seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats 

serveis socialment útils. 

Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d’Economia la suspensió de negociacions del TTIP i 

altres acords comercials similars, amb la finalitat d’aconseguir: 

.- Que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquests ni cap altre tractat. 

.- Defensar l’actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de manera que no es 

perdin competències en matèries de legislació social, protecció del consumidor i medi 

ambient. 

.- Que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i que se li doni la mateixa 

importància i siguin tractats d’igual forma en l’acord, els objectius socials i els ambientals. 

.- Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública tota la 

informació i s’obri un debat públic en la UE i els seus respectius parlaments nacionals. 

.- Que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l’acord. 

Quart.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així 

com als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat 

Espanyol. 

Debat: 

Sr. Oltra 
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Sr. Andreu: S’està treballant des de la Unió Europea. Hi ha falta de transparència. La 

Comissió Europea ha aprovat un acord per millorar la transparència d’aquesta 

negociació. 

El grup de Gent per Bellaterra veu correcte aquesta moció. Per tant, votarem a favor. 

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

abstenció Convergència i un vot a favor d’Esquerra Republicana – Acord Municipal. 

 

Setè.- Moció presentada per tots els grups polítics de suport al correllengua 2015. 

El President de l’EMD Bellaterra eleva al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat 

a favor de la plena normalització en l’ús de la llengua arreu dels territoris de parla 

catalana i a favor de la seva unitat. 

Segon.- Donar suport a les entitats i grups de l’EMD interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament 

de les activitats programades. 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta Corporació. 

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda. 

Cinquè.- Opcional. Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i 

el bon funcionament del Correllengua 2015. 

Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions de la 
Llengua Catalana. 

Votació.- S’aprova la proposta per 5 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB), un vot 
a favor de Convergència i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya.. 
 

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