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

CELEBRADA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 

2017 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 4 d’octubre de 2017, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària extraordinària per tractar els 

assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya)       

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal) 

Excusa la seva absència el vocal de Gent per Bellaterra, Sr. Miquel Vàzquez 

Heras. 

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 habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

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

convocatòria. 

 
 
PRIMER.- Donar compte del Decret de Presidència 48/2017, de 6 de 
setembre. 
 
El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra dona compte 
al Ple del Decret 48/2017, de 6 de setembre. 
 
“DECRET 48/2017, DE 6 DE SETEMBRE, DE SUPORT AL REFERENDUM 
QUE S’HA DE CELEBRAR L’1 D’OCTUBRE DE 2017 
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Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del 

Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria 

signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar – lo en data 1 d’octubre, el 

President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en exercici de 

les atribucions de representació, 

MANIFESTA: 

Primer-. El ple SUPORT al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 

d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 

sessió ordinària que se celebri. 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

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 6 de setembre de 2017. 
 
El President, Dono fe, 
 La Secretària-Interventora” 
 

Els vocals es donen per assabentats. 

 
Segon.- Condemna a la violència innecessària dels cossos policials de 
l’Estat Espanyol a la democràcia i a la societat civil i pacífica de 
Catalunya. 
 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 

vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència 

davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els 

nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, 

pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 

democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

Per aquest motiu, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, 

 

ACORDA: 
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Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 

generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes 

dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la 

democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar 

més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

Segon. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials 

d’ahir a Catalunya.  

Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i 

la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic 

de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets 

fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi 

totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència 

d’aquesta brutal repressió. 

Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, 

Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 

desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals. 

Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més 

de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, 

tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va 

usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 

Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 

comunitat internacional. 

Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 

estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 

Parlament de Catalunya. 

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

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

Republicana de Catalunya. 
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Tercer.- Proposta d’acord d’aprovació dels estats i comptes anuals de 
l’exercici pressupostari 2016 
 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 van ser sotmesos a 

informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 

aprovat en data 19 de juliol de 2017. Exposat el Compte General, al públic, en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 3 d’agost de 2017, pel 

període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni 

observacions. 

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els 

articles del 189 al 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

hisendes locals, el Ple de l’ EMD de Bellaterra,  

 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

 

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a 

l’exercici 2016, integrats pels següents estats bàsics: 

1. Estats i comptes anuals: 

 -  Balanç de situació 

 -  Compte de resultats 

 -  Liquidació del pressupost. 

 -  Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que 

s’ha de pagar corresponents a pressupostos tancats. 

 -  Estat de tresoreria 

2. Annex als estats i comptes anuals: 

- Balanç de comprovació 

- Estat de modificació de crèdit 

- Estat de romanent de tresoreria 

- Estat  de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 

 

 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 

justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
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-  Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats 

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions 

d’ingressos inicialment aprovats 

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels 

pressupostos tancats. 

- Actes d’arqueig al final de l’exercici 

- Relacions nominals de deutors i creditors 

 

Tercer.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, de conformitat 
amb el que disposa l’article 223.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a 
traves de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en els formats establerts en 
l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 de maig de 
2013 relatiu a la forma en què les corporacions locals han de retre el Compte 
General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics, que es manté 
vigent per al Compte General de l’exercici 2016. 
 
 
Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.  

 
Quart.- Proposta d’acord de renovació de la línia de crèdit amb el Banc de 

Sabadell Atlàntic. 

Atès que el President de l’EMD de Bellaterra va sol·licitar en data 25 de 

setembre la renovació de la línia de crèdit al Banc de Sabadell Atlàntic, oficina 

0432, Plaça del Pi, 3 de Bellaterra. 

 

Vist l’informe de la secretària-interventora respecte a l’aprovació del crèdit i 

respecte a l’òrgan competent per a la seva aprovació. 

 

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

següent acord: 

 

Primer.- RENOVAR  la línia de crèdit concedit per l’entitat Banc Sabadell 

Atlántico, per un import de 150.000 euros, amb les següents condicions: 

 

Termini duració: 12 mesos 
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Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,68% 

Comissió apertura: 0,00 % 

Comissió estudi: 0 % 

Comissió no disposició: 0,025 % 

 

Segon.- APROVAR la minuta del conveni. 

  

Tercer.- COMUNICAR aquesta operació al Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 
 

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

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 
Cinquè.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit (1/2017). 
 

Vist l’informe d’Intervenció de data 21 de setembre de 2017. 

Vist l’estat del tràmit de l’expedient de reconeixement extra judicial de crèdit de 

l’exercici 2017 (1/2017). 

Resultant necessari reconèixer pagaments pendent d’aplicació i de les 

obligacions pendents d’aplicar al pressupost 2017, ja que s’ha constatat 

l’efectiva prestació del servei per part de tercers i consten a l’expedient les 

factures acreditatives de cada una de les despeses conformades pels 

responsables dels òrgans gestors. 

 L'article 26 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

disposa que: 

1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada Pressupost només 

podran contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i resta 

de prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del propi 

exercici pressupostari (art. 163 i 176 TRLRHL ). 

2. No obstant allò disposat a l'apartat anterior, s'aplicaran als crèdits del 

Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 

següents: 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c633bb&producto_inicial=P&anchor=ART.26
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.163
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.176
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a) Aquelles que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal 

que percebi les seves retribucions amb càrrec als Pressupostos Generals de 

l'Entitat Local (art. 176.2.a) TRLRHL ). 

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en 

exercicis anteriors. En el supòsit establert a l'art. 47.5 es requerirà la prèvia 

incorporació dels crèdits corresponents. 

c) Les obligacions procedents d'exercicis anteriors a què es refereix l'art. 

60.2 del present Reial Decret. 

Aquest precepte és un dels que a la nostra legislació consagra el principi 

d'anualitat, en relació, en concret, amb una de les fases del pressupost: 

l'execució; acotant un àmbit temporal per "contreure" o "reconèixer" obligacions 

de despeses que es realitzin en el mateix exercici pressupostari, establint-se 

les excepcions que es contenen a l'apartat 2n transcrit. 

Per la seva part, l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 

es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, estableix: 

“2. Correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, 

sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, 

o concessions de lleva i espera." 

De conformitat amb el principi d'anualitat, respecte les despeses degudament 

adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les mesures estaran encaminades a què, 

a més que la prestació realitzada ho sigui en l'exercici econòmic corresponent, 

la comptabilització de la despesa es produeixi en el mateix exercici en el qual 

es realitza la prestació. A aquest efecte, s'ha d'assenyalar que, en general, es 

considera que la despesa està degudament adquirida quan, en el moment de 

realitzar-se, existeix consignació adequada i suficient, té competència l'òrgan 

que dicti l'acord i es realitza el procediment de contractació corresponent. 

A tenor del que s'ha exposat, es reparen de legalitat les factures esmentades, 

tenint en compte que, d'acord amb el que disposen els articles 216 i 217 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 

la Llei d'Hisendes Locals -TRLRHL-, ha de suspendre's la tramitació de 

l'expedient fins que aquell sigui resolt, i si l'òrgan a què afecta l'objecció no està 

d'acord amb aquest, correspondrà al Ple resoldre la discrepància establerta en 

l’informe de la intervenció, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no 

serà delegable en cap cas. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.176
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c633bb&producto_inicial=P&anchor=ART.47
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c633bb&producto_inicial=P&anchor=ART.60
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c633bb&producto_inicial=P&anchor=ART.60
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c633bb&producto_inicial=P&anchor=ART.60
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c633bb&producto_inicial=P&anchor=ART.26
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.216
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.217
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PRIMER.- Resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la 

Intervenció Municipal, continuant la tramitació de l'expedient. 

 SEGON.- Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient nº 1/2017, per un 

import total de 17.499,78.- euros, dels crèdits que a continuació es detallen: 

Partida: 1531 21202. Extraccions: 10.424,15.- € 

Partida: 1531 21202. Butlletins Centre Cívic Turó Sant Pau i Centre Cívic 

Maragall: 7.075,63- € 

TERCER.- Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, 

amb càrrec a les aplicacions que s'assenyalen en la relació anterior. 

 

Bellaterra, a 27 de setembre de 2017 

EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

 

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

vots en contra de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-una hores, a 

Bellaterra, a 4 d’octubre de 2017. Dono fe. 

 

El President, 

Ramon Andreu Atik                                             La Secretària-Interventora 
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