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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 03 DE DESEMBRE DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 3 de desembre 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 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) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència) 

JOAQUIM ROJO ARA (Convergència)                 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

Excusen la seva el vocal de Gent per Bellaterra, Miquel Vazquez Heras. 

Ramon Andreu: Bona nit a tothom. Ens reunim per la celebració del Ple Extraordinari per 

l’aprovació inicial del Pressupost 2016 i donar compte de les modificacions del Pressupost 2015. 

ORDRE DEL DIA 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

S’aproven per unanimitat dels membres assistents. 

SEGON.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 i 

PLANTILLA DE PERSONAL. 

El President de l’EMD Bellaterra ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016. 

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 2016, 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 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. 

Debat. 

Sr. Andreu: Aquest punt de l’ordre del dia és l’aprovació inicial del Pressupost exercici 2016. Desprès 

s’obrirà un període d’exposició pública i l’aprovació definitiva del mateix. El Pressupost 2016 segueix les 

mateixes línies que el pressupostos dels anys anteriors i s’han concretat les partides per donar millor 

transparència a la seva execució, tal i com es va exposar a la Junta de Portaveus. 

Sr. Oltra: El Pressupost és la llei més important del Govern. El Pressupost presentat és continuista. Crec 

que, ha de ser una eina per la creació de polítiques noves. 

Del present Pressupost 2016 presentat per l’equip de Govern no m’agrada la partida de Festes i Actes 

Populars. Crec que l’import del crèdit és elevat. La Festa Major ha de ser popular. Això, ja ho vaig 

manifestar a la Comissió de Comptes. 

Del Pressupost presentat un 15% són treballs realitzats per persones externes, degut a la dificultat de 

noves contractacions. Seria bó, incrementar el Capítol I, amb contractacions de personal a mitja jornada i 

rebaixar la contractació externa del Capítol II del Pressupost. 

A l’aprovació del Pressupost no m’oposaré, però veig poca acció política. 

Sr. Macarulla: Des de Convergència estimem que ha hagut poc temps per estudiar, analitzar aquest 

Pressupost presentat per l’equip del Govern. 

Estimem que, la partida Manteniment de l’espai públic, és baixa, és un 35% del Pressupost. Hauria de ser 

més elevada. 

Hem mirat la partida de Festes i Actes Populars.  No hem vist cap anomalia. Estimem que està dins de la 

normalitat, encara que ho hem de mirar amb més detall. 

Sr. Andreu: La partida de Festes i Actes Populars és elevada, ja que inclou la col·laboració amb les 

Entitats Culturals de Bellaterra que participen en les Festes. 

Referent a la inversió de l’EMD en la urbanització de Bellaterra, aquesta despesa la ha de fer, segons el 

conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés, aquesta entitat. L’EMD ha fet inversió sempre; 



aquest exercici executarà la millora de la pista forestal, per la qual tenim una subvenció de la Diputació de 

Barcelona.  Aquest primer trimestre del 2016, sortirà la convocatòria del Pla Xarxa pel període 2016-2019, 

és quan incorporarem les inversions que realitzarem en aquest període. 

Referent a les Festes i Actes Populars s’han centralitzat en dos dates: Festa Major i Nadal. S’ha garantit 

dos èpoques de l’any en què hi ha vida cultural potent. S’ha de dir, també, que les infraestructures tenen 

una despesa important. És al Consell de Cultura on es fixa la col·laboració de les entitats culturals de 

Bellaterra. 

Referent als treballs externs, s’ha de fer constar que, segons la Llei de Pressupostos de l’Estat no es pot 

contractar personal (Capítol I) i, per tal de poder donar des d’aquesta EMD el servei d’urbanisme, hem 

d’agafar personal extern. (Capítol II). 

Referent a l’actuació de la millora de la pista forestal, s’ha de dir que el projecte és del mateix import que 

la subvenció de la Diputació de Barcelona. 

Finalment, fer constar que, una vegada aprovat inicialment el Pressupost, serà exposat al públic, 

mitjançant la seva inserció al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’entitat. Si no hi ha cap 

al·legació, esdevindrà aprovat definitivament. 

Si voleu fer aclariments, ho treballem entre tots, per tal que sigui un Pressupost treballat entre tots. 

Sr. Oltra: Voldria fer un apunt referent a la despesa jurídica. Atès la modificació del Pressupost 2015, que 

s’ha rebaixat en 58.000.- €,  ja va bé que s’hagi assignat un import de 50.000.- € 

Sr. Macarulla: Des de Convergència hem de dir que, en l’execució d’aquest Pressupost, s’ha de reforçar 

l’eficiència, s’ha de treballar sempre, en les contractacions, amb el màxim número de proveïdors, 

demanar sempre dos o tres pressupostos, i donar la màxima transparència a la pàgina web de l’EMD. 

Sr. Andreu: Referent a la despesa jurídica, ja tenim interposat un contenciós administratiu contra 

l’Ajuntament, atès que ha procedit a la compensació del cànon del dret de superfície a favor de Repsol, 

exercici 2010.  L’Ajuntament tenia que haver reclamat aquesta quantitat, no compensat amb la quantitat 

abonada corresponent al segon semestre exercici 2015. 

Referent a l’eficiència en les contractacions, sempre intentem complir amb la legislació. Demanem 

sempre tres pressupostos i tenim voluntat ferma de fer la transparència.  

Des de la Diputació de Barcelona, ens donaran suport per tal de fer la WEB de l’entitat, de tal manera que 

la transparència sigui conforme amb la protecció de dades de caràcter personal. 

Esteu convidats a les sessions que tindran lloc amb la Diputació de Barcelona referent al manteniment de 

l’equilibri entre la transparència i la protecció de dades de caràcter personal. 

Votació.- 

S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), dos abstencions de Convergència 

i una abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

TERCER.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 54/2015, DE 30 DE 

NOVEMBRE DE LA MODIFICACIÓ  3/2015, DEL PRESSUPOST VIGENT. 

 



RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIA 54/2015 

 

Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2015 amb 

la modalitat d’incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l’informe favorable de 

l’interventor. 

 

En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent 

pressupost en relació amb l’article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, 

de 20 d’abril, 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2015, amb la modalitat de 

majors ingressos i transferències de crèdit, d’acord amb següent detall: 

 

Transferències de crèdit (disminucions o baixes) 

Prog
. Econ. Descripció Pres.actual Disminucio Pres.definitiu 

920 60940 INVERSIO A DETERMINAR 20.000,00 -20.000,00 0,00 

1531 60900 Millora pista forestal St. Cugat 17.548,79 -17.548,79 0,00 

1531 21201 Mante.Espai públic 185.630,00 -20.815,14 164.814,86 

1531 21300 Maq.intal.lacions i altres 10.000,00 -10.000,00 0,00 

1531 21202 Mant.Elements mobilitat 26.000,00 -17.000,00 9.000,00 

920 22604 Jurídics i contenciosos 65.000,00 -58.000,00 7.000,00 

171 22706 Estudis i treballs tècnics 32.042,21 -15.000,00 17.042,21 

  TOTAL TRANSFERÈNCIES (DISMINUCIONS)............               -157.733,93  

 
 

Transferències de crèdit (augments) 

1531 60905 Enjardinament Rotondes Bellaterra 16.000,00 8.898,56 24.898,56 

1531 60902 Renov.parcs infantils bonaigua i Garreta 25.000,00 13.683,80 38.683,80 

1531 62500 Instal.lació Cameres videovigilancia 40.000,00 50.000,00 90.000,00 

1531 60901 Reparació voreres Can Llobet 7.000,00 5.300,00 12,300,00 

1531 60903 nova vorera C/ Jeroni Martí 5.000,00 1.400,00 6.400,00 

1531 60904 Pacificació transit c/ pi i Soler 3.000,00 3.135,00 6.135,00 

  TOTAL TRANSFERÈNCIES (AUGMENTS)      82.417,36  

 

 

Altes en Aplicacions de despeses 

 



Aplicació Pressupostària Núm. Descripció Euros 

920 22705  CAMPANYA BELLATERRA MUNICIPI 31.000,00 

333 63200  Inversió Centre Civic 

 
19.750,00 

1531 62501  Inversió mobiliari urbà 

 
26.171,67 

920 62600  Inversió informàtica EMD 

 
4.800,00 

1531 60906  Inversió cruïlla entrada turó St. Pau 1.922,21 

1531 61900  Inversió vies públiques (xapes) 21.500,00 

   TOTAL DESPESES 105.143,88 

 

 

El finançament de la incorporació es realitzarà de la següent manera: 

 

 

Altes en concept d’ingressos 

 

Concept Núm. Descripció Euros 

 76105  SUBVENCIO DIP.CAMPANYA 

BELLATERRA 

29.827,31 

   TOTAL INGRESSOS 29.827,31 

 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 

ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre. 

 

Sr. Andreu: Amb aquesta modificació s’incrementa la despesa de les càmeres de vídeo vigilància, atès 

que per a la seva instal·lació, s’ha degut de fer l’obra civil. Per aquesta actuació, s’han demanat deu 

pressupostos, i tots eren de 80.000.- € d’instal·lació. La hem adjudicat per un import de 40.000.- €, el 

servei és molt potent, té també la capacitat de reconèixer matricules, que es podria fer mes endavant. 

La despesa jurídica ha baixat en un import de 58.000.- €. 

També el manteniment de l’espai públic ha baixat en un import de 20.000.- €, però s’hauria de sumar la 

inversió feta en voreres, carrers, corba de la Font de la Bonaigua. Si bé la partida baixa, s’ha fet inversió. 

Els vocals es donen per assabentats. 

 



I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-una hores del 

mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


