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

CELEBRADA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 20 DE DESEMBRE 

DE 2016 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 20 de desembre de 2016, 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 ALGUE    (GpB) 

MIQUEL VAZQUEZ HERAS  (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. Ramon Sans Folch. 

 

1.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LA VOCAL DEL GRUPO 

MUNICIPAL DE CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA, SRA. 

ANTONIA LLADOC LABRADOR. 

Vista la aceptación de la renuncia del vocal del grupo municipal de 

Convergencia Democrática de Cataluña, Sr. Joaquim Rojo Ara, por la Junta de 

Vecinos de fecha 28 de septiembre de 2016 

El Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra propone a 

la Junta de Vecinos la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMER.-  Proponer el nombramiento de la vocal de Convergencia 

Democrática de Cataluña a la Sra. Antonia Lladoc Labrador. 

SEGON.-  Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central a efectos 

de la expedición de la credencial. 
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A continuación, la Vocal tomará posesión de su cargo, procediendo a jurar o 

prometer acato a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 

acuerdo con la fórmula prevista en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, en 

concordancia con el artículo 18.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General. 

PRESIDENTE: 

Jura o promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vocal de la 

Junta de Vecinos de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra con 

lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como Norma 

Fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña? 

VOCAL: Lo juro. 

Sra. Lladoc: Moltes gràcies a tothom per aquest acte solemne. Durant aquest 
mandat vull ajudar al Sr. Jordi Macarulla i són les meves aspiracions col.laborar 
pel bé de Bellaterra. 

Els vocals li donen la benvinguda. 

 
2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 69/2016, DE 9 

DE DESEMBRE. 

Vist el Decret de Presidència número 69/2016, de 9 de desembre; 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 69/2016 

Atès que, sense atendre les al·legacions formulades a l’expedient per aquesta 

Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, mitjançant acord de 

27/09/2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 

Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic per a la 

concreció de la titularitat, tipus d’equipament i condicions d’ordenació i 

d’edificació dels terrenys del centre escolar Ramon Fuster, al carrer Escultor 

Vallmitjana, a l’àmbit de l’EMD Bellaterra, promogut per la Fundació Privada 

Collserola i tramitat en via subrogatòria per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

I en ús de les atribucions que atorga a aquesta Presidència l’art. 83.1, en 

relació al art. 53.1, del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,    

VING EN RESOLDRE 

Primer.- La interposició del corresponent recurs contenciós-administratiu contra 

el meritat acord de27/09/2016 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 

metropolità de Barcelona, aprovatori del Pla especial Urbanístic per a la 
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concreció de la titularitat, tipus d’equipament i condicions d’ordenació i 

d’edificació dels terrenys del centre escolar Ramon Fuster, al carrer Escultor 

Vallmitjana, a l’àmbit de l’EMD Bellaterra, i promogut per la Fundació Privada 

Collserola, que ha estat tramitat en via subrogatòria per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme. 

Segon.- Designar al procurador dels tribunals de Barcelona Senyor JORDI 

PICH MARTÍNEZ per la representació processal d’aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en el meritat recurs, i per la seva defensa 

jurídica als advocats, indistintament, José Antonio Jiménez Buendía i Carles 

Badel Domingo, del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ratificant en tot 

cas l’escrit d’interposició del recurs que ha estat presentat el 28/11/2016. 

Tercer.- Donar comte al pròxim Ple de la Junta de Veïns d’aquesta Entitat als 

seus efectes oportuns. 

Bellaterra, a 9 de desembre de 2016. 

El President,     Dono fe. 
Ramon Andreu Atik    La Secretaria: Beatriz Ripol Carulla” 
 

 

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

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència número 69/2016, de 9 de 

desembre. 

SEGON.- Comunicar aquesta Resolució al Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Sala de lo contencioso administrativa, Secció tercera. 

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-Acord Municipal. 

 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 70/2016, DE 15 

DE DESEMBRE. 

Vist el Decret de Presidència 70/2016, de 15 de desembre 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 70/2016 

“Atès el recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, contra l’acord de la Junta de Veïns de l’EMD Bellaterra 

de 27 de juliol de 2016, que aprova definitivament l’Ordenança reguladora del 
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control de trànsit a l’accés de la Plaça Mare de Deu de Montserrat i de la taxa 

per expedició de les targetes. 

En ús de les atribucions que atorga a aquesta Presidència l’art. 83.1, en relació 

al art. 53.1, del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,    

RESOLC; 

Primer.- Comparèixer i personar – nos en el termini de nou dies en el recurs 

ordinari 455/2016, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, en compliment del que estableix 

l’article 48 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

Segon.- Designar al procurador dels tribunals de Barcelona Senyor JORDI 

PICH MARTÍNEZ per la representació processal d’aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en el meritat recurs, i per la seva defensa 

jurídica als advocats, indistintament, José Antonio Jiménez Buendía i Carles 

Badel Domingo, del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

 

Tercer.- Donar comte al pròxim Ple de la Junta de Veïns d’aquesta Entitat als 

seus efectes oportuns. 

 

Bellaterra, a 15 de desembre de 2016. 

El President,     Dono fe. 
Ramon Andreu Atik                   La Secretaria: Beatriz Ripol Carulla” 
 

 

 

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

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Ratificar el Decret de Presidència número 70/2016, de 15 de 

desembre. 

SEGON.- Comunicar aquesta Resolució al Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Sala de lo contencioso administrativa, Secció cinquena. 

 

 



 

5 
 

Debat: 

Sr. Oltra: La meva postura serà el vot en contra, ja que com en diverses 

ocasions ja he expressat estic en contra de la instal·lació de les pilones a 

Bellaterra. 

Sr. Macarulla: El nostre grup donarà suport a la moció, ja que estem 

conformes amb la instal·lació de les pilones a Bellaterra. 

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

de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

4.-  APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017 

I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 

El President de l’EMD Bellaterra ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 

La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 

El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

FONAMENTS DE DRET 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 

legislació vigent. 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 

articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 

2 a 23 del RD 500/1990 i els articles 11 i ss. De la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Aquesta Presidència eleva al Ple de la Junta de Veïns els següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’EMD Bellaterra per a 

l’exercici 2017, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 

despesa i l’objectiu del deute públic, les seves bases d’execució i la plantilla de 

personal segons els annexes que s’inclouen a l’expedient i que formen part 

integrant d’aquest acord. 

Segon.- Exposar el aquest acord al pública durant 15 dies a efecte d’examen i 

reclamacions mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler 

d’anuncis d’aquesta entitat, amb l’advertiment de que es considerarà aprovat 
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definitivament si durant el període esmentat no es presenten reclamacions, 

d’acord amb allò que preveu l’article 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, que 

desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

Tercer.- El Pressupost entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 169 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

Bellaterra, a 16 de desembre de 2016 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik 

Debat: 

Sr. Oltra: Nosaltres votarem en contra del Pressupost per un tema ideològic. 

Volia fer unes puntualitzacions. Al pressupost d’ingressos, la partida 33901 

“altres ingressos diversos” amb una consignació de 20.000.- €, el que és un 

25% dels ingressos ordinaris, crec que s’hauria de tipificar-los. 

Crec que és un pressupost de mera gestió, de manteniment, així la partida 

1531 21201 “manteniment d’espai públic”, amb un crèdit de 179.000.- €; i el 

que trobo a faltar és una política de fer més enllà de mantenir. 

Referent a la partida 46200 “aportació ajuntament de Cerdanyola benzinera 

2010”, amb una consignació de 49.000.- €; aquests majors ingressos no es 

destinen a una política nova, sinó a manteniment l’espai públic. 

També crec que l’aprovació dels pressupostos de l’entitat és un tema per 

debatre i parlar amb tots els grups municipals abans de la seva presentació a  

la Junta de Portaveus i aprovació per la Junta de Veïns. 

Per tot això, votarem en contra del pressupost exercici 2017. 

Sr. Macarulla: Referent a aquest Pressupost de l’entitat que avui votem, penso 

que la seva estructura és una còpia del pressupost de l’exercici 2016. Fer una 

reflexió: que aquest pressupost és poc creatiu, imaginatiu. Jo he fet molt 

pressupostos en la meva vida laboral, i crec que falta la creativitat. També 

penso que el progrés és difícil, ja que tenim els ingressos molt limitatius. 

Penso que hem de prioritzar conceptes, i per nosaltres és que Bellaterra sigui 

un barri modèlic. També entenem que a les inversions per aquest exercici 

2017, el projecte del Pont de la via verda i  per un import de 76.143,24.- €, si bé 

el projecte és interessant, nosaltres no li donem aquesta prioritat. 
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També ens sembla elevada la partida 334 22798 “treballs de comunicació”, 

amb una consignació de 35.000.- € 

Sr. Vazquez: És al nostre programa electoral, l’ampliació de la via verda. 

Tenim aquestes amenaces a Bellaterra: la via interpolar, la seguretat ciutadana, 

i la diversitat (ambiental). 

El tema de la via interpolar tornarà a sortir i una de les coses que hem de fer és 

la via verda, per aturar la i la qual té un impacte ambiental. 

És tracta d’obrir un camí sense passar per la carretera, és també important com 

a identificació del poble de Bellaterra i també potencia el medi ambient. 

Es un debat que ha anat sortint, i defensa a Bellaterra de la via interpolar. 

Sr. Andreu: Els majors ingressos per l’aportació de l’Ajuntament pel concepte 

de la benzinera 2010, han de estar reflectits al pressupost 2017. Hi ha 

interposat el recurs contenciós administratiu per aquesta retallada que ens va 

fer l’Ajuntament. 

Prenc nota sobre obrir més la participació dels partits polítics abans de 

presentar els pressupostos a la Junta de Portaveus. 

Referent a la inversió del Pont de la via verda, en el seu moment és va realitzar 

una enquesta proposant la seva execució. 

Que els pressupostos 2017 no són creatius, és veritat. Però es van fent petites 

coses com el parc dels esquirols. Tampoc tenim marge d’actuació, ja que els 

ingressos són limitatius. Referent a l’espai públic, el que vam rebre de 

Cerdanyola quan es va crear l’EMD a l’any 2010 estava totalment destrossat, i 

ja hem fet un  Pla de voreres, i seguirem arranjant voreres i carrers.  

Sr. Oltra: En aquest pressupost trobo a faltar la despesa per la implantació de 

la web de la transparència i per la consulta del conveni. 

També penso que no ha hagut debat del pressupost abans de la seva 

aprovació amb els partits polítics, però s’aprovarà perquè teniu la majoria 

absoluta. 

Sobre el que va comentar el Sr. Vázquez, en seguretat i medi ambient, l’EMD n 

no té la competència. La competència és de l’Ajuntament. 

Referent a la inversió del pont de la via verda, penso que no pararà la via 

interpolar. Però crec que està bé, em sembla bé aquesta inversió, encara que 

es finançarà no amb recursos propis de l’EMD, sinó amb una subvenció de la 

Diputació de Barcelona. 
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També em sembla bé que estiguin pressupostats els majors ingressos de 

49.000.- € l’aportació de l’Ajuntament de Cerdanyola pel concepte de la 

benzinera 2010. 

Sr. Macarulla: Referent  a la inversió del pont de la via verda, penso que no és 

tan important. Són molts diners destinats per aquesta inversió. Hem de 

prioritzar. 

Sr. Andreu: Referent al cobrament dels 49.000.- € de l’Ajuntament de 

Cerdanyola, bec que serà difícil per aquest exercici, però s’han de mantenir en 

el pressupost. 

Referent al projecte del pont de la via verda, traurà pressió a totes les persones 

que van a la universitat autònoma. Serà una solució a nivell de mobilitat. 

Votació.- S’aprova 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-Acord Municipal. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:00 h., a Bellaterra, a 20 

de desembre de 2016. I jo la Secretària en dono fe. 

 

EL PRESIDENT,                                                   Dono fe, 

 

RAMON ANDREU ATIK                                       BEATRIZ RIPOL CARULLA 

 

 
 

 

 


