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

EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2013. 

 

A Bellaterra, sent les vint-i-una hores del dia 11 de febrer de 2013, 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 tractara els assumptes de l’ordre del dia de la seva 

convocatoria que a continuació es relacionen: 

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

vocals: 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

Excusa la seva absència Miguel Angel Vázquez Heras (GpB). 

La sessió a qué la present acta es refereix es celebra amb el carácter d’extraordinària i en 

primera convocatoria. De quant en ella es va acordar dón fe la Secretària habilitada de l’Entitat 

BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

El Sr. President pren la paraula i exposa:  abans de començar, però,  fer unes aclaracions, uns 

aclariments. El primer fa referència a la regulació del funcionament del Ple. Voldria que la 

Secretària llegís la normativa que regula el funcionament del Ple als ajuntaments, per veure 

com podem ordenar el debat, respectar una mica més els torns de paraules, que és 

competència del President. 

La Secretària llegeix l’article 94 del Reglament de Funcionament i Règim Jurídics dels ens locals, 

aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Artículo 94 

1.- Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde o Presidente 

conforme a las siguientes reglas: 

a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente. 

b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún 

miembro de la Comisión Informativa que la hubiera determinado o, en los demás casos, de 

alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre 

propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. 
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c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o Presidente 

velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual. 

d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que 

se conceda un turno por alusiones, que será breve i conciso. 

e) Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el Alcalde o 

Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del 

ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. 

f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la 

cuestión debatida. 

2.- Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra 

para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El 

Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno. 

3.- Los funcionarios responsables de la Secretaría i de la Intervención podrán intervenir cuando 

fueran requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de 

conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna 

cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del 

punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 

Corporación. 

 El President exposa: Amb aixó, lo que hem de mirar d’ajustar-nos, perquè tenim tendencia en 

un Ple, com ens coneixem tots, a fer una xerrada i és donar – li una mica més forma de Ple. 

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

El President exposa: La Secretària us ha fet arribar una modificació de l’acord que hi ha en el tema 

d’urbanisme. Quan arribem al punt fará un aclariment de la modificació. 

La Secretària llegeix l’acord. 

1.-ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE MOBILITAT AL CENTRE DE 

BELLATERRA. 

Atès que actualment, la zona centre de Bellaterra està patint unes deficiències 

importants de seguretat vial conseqüència dels col·lapses circulatoris provocats per la activitat 

del Centre Escolar Ramon Fuster, amb 815 alumnes, en les seves franges horàries d’entrada i 

sortida.  

El President PROPOSA a la Junta de Veïns adoptar el següent acord: 

Primer.- APROVAR inicialment el projecte de millora de mobilitat al centre de Bellaterra. 
 

Segon.- EXPOSAR al públic mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada per un període d’un mes el projecte esmentat. 
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Tercer.- COMUNICAR aquest acord a l’Autoritat del Transport Metropolità, a l’Ajuntament 
de Cerdanyola, a l’Escola Ramon Fuster i als veïns dels carrers Joaquim Ruyra, Pedregar, 
Escultor Vallmitjana, Balmes i Joan Valera. 

 

Debat.-  

El Sr. President dona la paraula al vocal de Gent per Bellaterra, Sr. Ramon Sans Folch. 

És conegut per tots el col.lapse i la inseguretat vial que s’està produïnt dia a dia en l’entorn de 

l’escola Ramon Fuster i el seu empitjorament des de que l’escola ha iniciat un procés 

d’expansió dels 600 alumnes que tenia als 815 alumnes que te actualment. 

El Govern de l’EMD després d’analitzar la situació i encarregar els estudis de trànsit 

convenients, porta avui a aquest Ple extraordinari el projecte de mobilitat recomanat pels 

estudis tècnics per millorar la mobilitat i la seguretat vial de la zona. 

Amb aquest acord d’aprovació inicial, obrim un període d’exposició pública d’un mes perquè 

tothom pugui fer les al.legacions que cregui oportú al projecte i puguin ser valorades i 

incorporades, si s’escau, abans de la seva aprovació definitiva. 

El projecte estarà en exposició pública a les dependències de l’EMD, es publicarà al Butlletí 

Oficial de la Província i es farà arribar als domicilis del veins dels carrers esmentats tal com 

preveu la part final de l’acord. 

El President: paraules per aquest tema. 

La vocal de Convergència i Unió, la Sra. Remei Gómez exposa: Nosaltres, de Convergència i 

Unio votarem en contra de la proposta. Creiem que aquest pla de mobilitat no soluciona ni 

millora els problemes del centre de Bellaterra. Es traspassa el problema d’uns veïns a uns 

altres veïns amb pitjors condicions. Donçs la proposta del canvi de sentit d’un carrer per donar                                                    

sortida a tots els vehicles que baixen pel carrer Joan Varela crearà colapses i  moltes 

incomoditats a tots els veïns afectats er aquest canvi de sentit.                                                                

Aquest carrer és estret, te les voreres destroçades, els pàrquins estan fent en sentit de baixada 

i no de pujada. A més a més demanem un informe de la policía local que aprovi aquest pla de 

mobilitat.                                        

El vot nostre és en contra, donçs, aquest estudi ni  soluciona ni millora els problemes de la 

mobilitat al centre de Bellaterra. 

El Sr. Ramon Sans: Creiem que podeu manifestar el vostre punt de vista. Però                                               

sempre esteu en contra de tot.  Us demanem canviar d’actitut. Feu una crítica constructiva. 

Presenteu la vostra proposta per resoldre aquest tema 

Sra. Remei Gómez: Si se te que fer una proposta ho estudiarem. Aquest proposta no millora, 

solament  desafectar un veïnat per afectar a uns altres veíns, en un carrer en pitjors condicions   

el carrer Joan Varela és molt estrét, amb voreres destroçades, presenta incomoditats als veïns, 

per què tots els parquins estan de baixada. Es traspassar el problema d’uns veïns a uns altres. 
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Aixó no es solucionar la mobilitat. Es passar el marró d’un puesto a un altre. Per lo qual 

nosaltres votem en contra. 

El Sr. Ramon Andreu: El Govern el que està aportant al Ple és la solució que es proposa per una 

empresa que ens fa un estudi de mobilitat i que ens dona unes possibles solucions de les quals 

ens recomana la que estem aportant avui al Ple. Ara hi ha termini d’exposició pública. Aquí 

tothom podrà fer al.legacions que cregui convenient o les aportacions d’altres solucions, 

perquè puguin ser valorades. 

Donçs, sense més, assem a votació d’aquest punt. 

Votació.- S’aprova la proposta per 5 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en 

contra de Convergència i Unió (CiU). 

 

2.- ACORD D’EXECUCIÓ DE LES BASES DE FUNCIONAMENT DE L’EMD EN RELACIO A LA 

FACULTAT INSPECTORA EN MATERIA URBANÍSTICA I D’ACTIVITATS. 

La Secretària fa un aclariment sobre la modificació de l’acord per temes de legalitat. 

S’ha introduït una sèrie de legislació al paràgraf 4rt. 

Considerant el que estableix l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, que reprodueix literalment 

l’article 13 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que estableix 

l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local i articles 44.2, 64,2, 71.2 

i 210.b) del Reglament d’organització, funcionament i de règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

S’ha afegit a la proposta ACCEPTAR I ASSUMIR. Abans era solament assumir. Aquesta proposta 

diu acceptar i assumir. Publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

Segon.- ACORD D’EXECUCIÓ DE LES BASES DE FUNCIONAMENT DE L’EMD EN RELACIO A LA 

FACULTAT INSPECTORA EN MATERIA URBANÍSTICA I D’ACTIVITATS. 

Atès el temps transcorregut des que es constituís aquesta EMD Bellaterra i la conveniència i 

oportunitat d'assumir totes les competències atribuïdes en les Bases que regulen la prestació 

de serveis i Funcionament aprovades en el seu acord constitutiu i sancionades pel propi Decret 

167/2009, de 3 de novembre (DOG 5499 de 5 de novembre de 2009).  

Atès que en la Base III, relativa a competències de l'EMD, en l'apartat C) i respecte de la 

prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'EMD, s'estableix que 

"l'EMD, per delegació de l'Ajuntament ia Coordinació AMB aquest, té la facultat inspectora en 

matèria urbanística i d'Activitats, sense perjudici de la facultat sancionadora que correspondrà 

a l'Ajuntament ". 
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Considerant el que estableix així mateix l'art. 83 de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 

Considerant el que estableix l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, que reprodueix literalment 

l’article 13 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que estableix 

l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local i articles 44.2, 64,2, 71.2 

i 210.b) del Reglament d’organització, funcionament i de règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Considerant el que estableix l’article 52.2.h), en relació amb l’article 83.2 i 82.2, tots dos del 

Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, correspon al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD Bellaterra acceptar la 

delegació de competències per la seva efectivitat. 

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

1.- ACCEPTAR I ASSUMIR la competència municipal de la facultat inspectora en matèria 

urbanística i d'activitats, segons delegació atorgament i termes establerts en les pròpies Bases 

que regulen la prestació de serveis, funcionament i finançament de l’EMD Bellaterra, 

aprovades en sessió del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de 21 de juliol de 2005, i 

sancionades pel Decret 169/2009, de 3 de novembre, del President de la Generalitat, en la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, i altra normativa sectorial corresponent de general aplicació, tot això amb efectes des 

del dia de la data de notificació d'aquest acord a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sense 

perjudici de la seva publicació al Diari Oficial i al Butlletí Oficial de la Província. 

2. - EXERCIR la facultat inspectora en matèria urbanística i d'activitats en els termes legalment 

i reglamentàriament establerts per a cada matèria i per delegació de l'Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, tenint en compte, en tot cas, que la facultat sancionadora correspon al 

referit Ajuntament. 

3. - INTERESSAR l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el compliment efectiu de la Base III, 

apartat C, de les reguladores del funcionament i prestació de serveis d'aquesta EMD, en 

matèria d'urbanisme i d'activitats, en tot allò que afecti l'àmbit de seu territori, i en particular, i 

a títol enunciatiu i no exhaustiu, donant inici a les normes urbanístiques de qualsevol tipus que 

afectin exclusivament a l'EMD Bellaterra preferentment a proposta de la Junta de Veïns, 

enviant a l'EMD per la seva exposició pública un exemplar de tots els documents de qualsevol 

norma urbanística l'aprovació es tramiti, i un exemplar del pla o norma urbanística 

definitivament aprovat, i comunicar a l'EMD la concessió de tota llicència urbanística i 

d'activitats, demanant prèviament a la seva concessió l'oportú informe d'aquesta EMD que 

s'entendrà favorable en el cas que no hagi estat evacuat en el termini de 15 dies. 
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4. - NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, al Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com a disposar la seva 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

Debat.- 

El Sr. President: la proposta fa referència a una competència que acceptem ara a l’EMD. Quan 

es fa una EMD hi ha una sèrie de competències que per Llei són les mínimes i l’EMD les ha 

d’assumir i, per tant, l’Ajuntament les ha de cedir obligatòriament i altres competències es 

poden descentralitzar per part de l’Ajuntament. 

El nostre conveni  o les les nostres bases de funcionament inclouen la inspecció urbanística i 

d’activitat sense incloure la sanció que la segueix executant l’Ajuntament de Cerdanyola. 

Per tant, això està a les nostres bases, però també la llei ens diu que quan es cedeix la 

competència que no forma part de les  que per llei ha de tenir una EMD,  l’EMD ha d’acceptar 

la descentralització d’aquesta competència.                                                                               

Per tant, avui amb aquest acord assumir allò que ja va acordar l’Ajuntament. Des d’aquí, des 

de l’EMD es farien les inspeccions d’urbanisme i d’activitat I comunicar –hi a l’Ajuntament que 

l’acceptem i que l’assumim, i la despleguem, donçs, a partir de la comunicació a l’Ajuntament 

d’aquest acord que avui prenem al Ple. 

La modificació que ha inclòs la Secretària fa referència a aquests temes legals perquè estigui 

més be redactada la moció. 

El Sr. Gustau Folch: Tinc una pregunta. Aquesta competència tindrà una despesa. Per què no es 

demana a l’Ajuntament que traspassi el finançament per fer això? Per què sino el pressupost 

que ja hem aprovat era ja molt petit i, la pregunta és si hi ha pressupost, quan costa i demanar 

a l’Ajuntament que traspassin els diners, si no els tenim.                                                                                         

El Sr. Ramon Andreu: actualment ja s’ha demorat molt assumir aquesta competència.                                                                                 

Tenim problemes urbanístics importants a Bellaterra. L’Ajuntament proposa coses que des 

d’aquí es veuen, pues, malament.  Si ho demorem perdrem la possibilitat d’exercir aquest dret 

d’inspecció durant un temps. 

Des del govern lo que hem valorat, és que evidentment hi ha una despesa, però per la 

estructura que actualment te l’EMD, on tenim un servei d’assessorament urbanístic que de 

forma externa ens está donant informació i està prestant el servei, donçs entre això i el 

departament jurídic que està treballant, podem assumir la despesa d’aquesta competència i 

evidentment, en el marc de la negociació d’un següent conveni, posar sobre la taula aquesta 

despesa. Però esperar a desplegar la competència a que l’Ajuntament ens dogui el 

finançament, des de el govern entenem que és menys preferible, que  aprovar la i evidentment 
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demanarli en la futura negociació del conveni que es traspassi aquesta partida, donçs, per 

donar cobertura a les 10 o 15 inspeccions anuals que poden haver-hi a la zona de Bellaterra. 

El Sr. Gustau Folch: Gràcies per l’explicació. La nostra posició serà la abstenció. Per què? 

Perqué estem a favor de traspassar la competència però jo crec que és molt perillós i seria un 

precedent pel futur demanar una competència sense el finançament. L’Ajuntament a partir 

d’aquí comenarà a dir aquí que assumim totes les competències sense finançament.  

Com veiem aquest risc, no sabem l’import de la despesa, i estem d’acord en que es traspassi la 

competència amb finançament, per aquest motiu en abstenim, no perque estem en contra 

d’assumir la competència, amb això estem a favor. 

El Sr. Ramon Andreu: Un aclariment. Actualment l’EMD ha de desenvolupar un conveni amb 

l’Ajuntament. Basant ara  en les bases de funcionament i de serveis que es com un conveni 

Aquest conveni ja delega, ja dona la competència, però quan detalla quina és la despesa no la 

posa específicament. Per això tenim peu a poder li demanar, aquest anterior conveni tenia una 

errada, que no tenia una despesa de personal tècnic per poder fer les inspeccions que ja les 

delegava. 

La tenim aquesta competència. Es una de les questions que a partir d’ara podem demanarlis i 

negociar un segon conveni on hagi finanament més acurat a les competències que tenim. 

El Sr. Gustau Folch: Veiem les dificultats que teniu amb l’ajuntament preferim abstenir-nos. 

Votació.- S’aprova la proposta per 5 vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i 2 abstencions 

de Convergència i Unió (CiU). 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió amb el vistiplau del Sr. 

President,  sent les vint-i-una hores i trenta minuts del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, 

la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

Vist-i-plau.                                                                                            Dono fe, 

 

EL PRESIDENT                                                                                      LA SECRETÀRIA                                                                              


