
 

1 
 

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

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 20 D’ABRIL DE 2017 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 20 d’abril 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 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) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC-ACORD MUNICIPAL) 

 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

d’ordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la 

Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

El Sr. Andreu proposa, abans de començar a debatre l’ordre del dia, aprovar 

per urgència una Moció presentada pel grup polític de Gent per Bellaterra de 

proposta d’Ordenança referent al Nomenclàtor de places i carrers de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra i que passi a ser el punt número 13 de 

l’ordre del dia. 

13.- Moció de Gent per Bellaterra de proposta d’Ordenança de l’EMD 

referent al Nomenclàtor de places i carrers de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra 

Atès que, l’EMD ha rebut diferents peticions de canvis de nom de carrers i 

places de l’àmbit de Bellaterra. 

Atès que, els canvis de noms de carrers i places són actuacions que afecten 

directament a la població. 
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Atès que, creiem que la participació és una acció política important en la gestió 

d’aquests canvis de nom de carrers i places. 

Acordem: 

Primer.- Instar a l’EMD Bellaterra a redactar una Ordenança reguladora dels 
processos de participació que facilitaran la execució de canvi de nomenclàtor. 
 
Segon.- Incorporar en aquesta Ordenança les directius necessàries perquè els 
nous noms de carrers i places siguin neutres i no puguin ferir sensibilitats dels 
veïns. 
 
Tercer.- Instar al President de l’EMD a convocar una Comissió formada per un 
representant de cada grups polític del Ple de l’EMD per redactar aquesta 
Ordenança en un termini inferior a un mes. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a les forces polítiques en representació al Ple 
de l’EMD Bellaterra. 
 

 
Bellaterra, a 18 d’abril de 2017 

 

Sr. Oltra: Una moció per crear una Ordenança no té sentit. 

Sr. Andreu: Es tracta de votar la urgència d’incloure a l’ordre del dia la moció, 

atès la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal sobre el Nomenclàtor dels carrers de Bellaterra. 

Votació: S’aprova la urgència i la moció passa a ser l’últim punt de l’ordre del 

dia, per 6 vots a favor de Gent per Bellaterra, dos abstencions de Convergència 

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

Catalunya-Acord Municipal. 

 

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

convocatòria. 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de l‘acta de la sessió anterior de data 20 de 

gener de 2017. 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta de la sessió de data 20 

de gener de 2017. 
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2.- Aprovació, si s’escau, del Compte de Recaptació corresponent a 

l’exercici 2016 presentada per l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

 

Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 

rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 

coincideixen amb els fons transferits a l’Ens. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 

drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les 

quanties següents: 

.- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016: 

Rebuts                  0,00 

Liquidacions             2.004,08.- € 

 

.- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016: 

Rebuts             5.452,48.- € 

Liquidacions                517,41.- € 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 

compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 

S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2016 

presentada per l’ORGT. 

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

següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de 2016 presentada per 

l’ORGT. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

Bellaterra, a 17 d’abril de 2017 

EL PRESIDENT, 
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RAMON ANDREU ATIK 

 

Votació.- S’aprova per sis vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), dos vots a 

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

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

3.- Aprovació provisional, si s’escau, de l’Ordenança reguladora de la 

utilització de l’espai públic per rodatge cinematogràfic. 

D’acord amb l’article 4 de la Llei de Bases de l Règim Local, modificada per la 

llei 57/2003, de 16 de setembre i l’article 8 de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya.  

Les persones físiques o jurídiques han de fer la sol·licitud d’autorització de 

rodatge i estacionament mínim dos dies hàbils abans de iniciar l’activitat a 

l’EMD Bellaterra. L’EMD donarà o no, en el seu cas, l’autorització. El silenci és 

positiu. 

Els interessats han de tramitar juntament la sol·licitud a la policia local de 

Cerdanyola del Vallès. 

En cas que s’hagi de tallar el carrer, els interessats han de seguir les 

indicacions que l’EMD ha especificat en l’autorització. 

Les empreses interessades han de retirar tots els materials residuals que 

l’activitat generi i deixar la via pública en les mateixes condicions. Per això, 

hauran de dipositar una fiança de 200.- €, que respongui dels costos que poden 

derivar-se per possibles danys als bens de l’EMD Bellaterra. 

Atès que es tracta de promoció cultural de Bellaterra no s’estableix taxa. 

Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança de la de la utilització de l’espai 

públic per rodatge cinematogràfic. 

Segon.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant 60 
dies dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes, i l’anunci de la seva exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment de que en el cas que no 
s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins 
aleshores provisional, sense que calgui un nou acord. 
 
 

Sr. Andreu: Aquest punt fa referència a les taxes i a la tramitació a realitzar per 

aquelles empreses que volen fer rodatge de pelicules o anuncis a Bellaterra. És 
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tracta de facilitar a les empreses interessades que així ho sol.licitin la utilització 

de l’espai públic. L’Ordenança regula que aquestes empreses han de sol.licitar 

el permís de poder aparcar i el tall del carrer. 

Sr. Oltra: Entenc que es tracta d’una praxis. Però trobo a faltar la imposició 

d’una taxa per a la utilització de l’espai públic. També trobo a faltar que la 

mobilitat no sigui un problema, en el cas que s’hagi de tallar el carrer.  

 

Sr. Macarulla: Creiem que no imposar una taxa té una importància relativa, pot 

servir per promocionar Bellaterra. També es tracta d’un tema que no es dona 

freqüentment. No li donem més importància. Referent a que, en el seu cas, es 

tingui que tallar el carrer, que es pugui fer en horari adient, de manera que no 

causi molèsties i que permeti el bon funcionament del trànsit. Donarem suport a 

la moció. 

 

Sr. Andreu: Referent al tema de la mobilitat, no es tracta de canviar la direcció 

dels carrers, sinó autoritzar per part de l’EMD l’aparcament als carrers dins d’un 

horari adient. Si les empreses ho sol·liciten a la carretera BV 1414, tindran 

problemes, però per a la resta de carrers de Bellaterra es pot autoritzar. 

Votació.- S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB), 

dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot en contra 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

4.- Aprovació provisional, se s’escau, de l’Ordenança reguladora: 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. PROTECCIÓ DE DADES 

 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança de la creació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’EMD Bellaterra. 
 
Segon.- Disposar la seva exposició en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant 60 
dies dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes, i l’anunci de la seva exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment de que en el cas que no 
s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins 
aleshores provisional, sense que calgui un nou acord. 
 
Sr. Andreu. Atès les preguntes formulades pels grups de Convergència 
Democràtica de Catalunya i d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, el President de l’EMD proposa, que els serveis jurídics de l’EMD 
facin l’inform jurídica i retirar el punt de l’ordre del dia. 
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5.- Aprovació, si s’escau, la Moció presentada pels grups Gent per 

Bellaterra, Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra 

Republicana de Catalunya  Acord Municipal, per declarar a Bellaterra vila 

lliure de glifosat. 

Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el 

més conegut és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional 

Monsanto. És un herbicida no selectiu, d’ampli espectre, d’absorció foliar, que 

s’utilitza generalment per contenir el creixement i desenvolupament de la 

vegetació no desitjada. 

Atès que Monsanto va tenir la patent d’aquest herbicida fins l’any 2000. 

Actualment existeixen al mercat diferents marques comercials, totes elles 

utilitzen el glifosat com a matèria activa, en diferents concentracions i en 

solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, Rodeo, 

Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres). 

Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels 

transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus dels fruiters, en silvicultura, 

i també en jardineria pública i privada, marges de camins, franges de protecció 

d’incendis i per contenir els brots entre les escletxes en zones pavimentades. 

Atesa la existència de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació 

comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. 

Atès que la Directiva 2009/128/CE indica que els Estats membres de la UE 

vetllaran perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents 

zones específiques: al llarg de les carreteres; en els espais utilitzats pel públic 

en general o per grups vulnerables com els parcs i jardins públics; camps 

d’esport i àrees escolars i de joc infantil; així com en les immediacions de 

centres d’assistència sanitària. 

Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es 

prohibeixi l’ús de plaguicides en determinades zones especialment sensibles, 

l’Estat espanyol en la seva regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 

14 de setembre, recull mesures d’informació via senyalització de la pràctica 

dels tractaments i la necessitat de consentiment per la seva aplicació en 

determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de 

plaguicides, entre el que es troba el glifosat. 

Atès que existeix el Reial Decret espanyol 1311/2012, de 14 de setembre, pel 

qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 

productes fitosanitaris (herbicides i plaguicides). 

Lamentant les paraules del Ministre d’Agricultura espanyol, on diu que Espanya 

no prendrà cap acció preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat 
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mentre no es tinguin els resultats de l’avaluació encarregada per la Comissió 

Europea. 

Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre 

el Càncer (IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un 

producte “probablement carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes i 

accions de risc 2A (probablement carcinogen), tot reconeixent la seva relació 

amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis epidemiològics 

de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer 

en animals de laboratori. 

Atès que al 2015, l’autoritat de salut en el treball de Dinamarca, depenent del 

Ministeri de Treball d’aquest país, també va declarar el glifosat com a 

cancerigen, i per això demana una cura especial en el seu ús i recomana que 

sigui substituït per productes menys tòxics. 

Atès que l’associació francesa de consumidors CLCV ha demanat a les 

autoritats del seu país que es prohibeixi l’ús domèstic del glifosat en jardineria, 

així com una anàlisi profunda de l’ús en agricultura i del seu impacte en el medi 

i en la salut de les persones. 

Atès que a Alemanya, al maig de 2015, la conferència de ministres de protecció 

dels consumidors dels diferents estats demanà al govern federal la prohibició 

de la venda de glifosat per a jardineria, així com una prohibició del seu ús en 

espais oberts fins a que es faci una revaluació final del producte i que, fruit 

d’això, algunes empreses de productes de jardineria d’aquest país ja han deixat 

de vendre herbicides que contenen glifosat. 

Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures 

per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les nostres competències. 

Entenent que l’informe publicat per l’Agència Europea per a la Seguretat 

Alimentària (EFSA) el 12 de novembre de 2015 sobre el glifosat, on banalitza 

les conclusions de la OMS, potser respon a d’altres interessos que no son 

estrictament la protecció de la salut de les persones, ja que la EFSA contradiu 

en aquest informe el que diu l’Agència Internacional d’Investigació sobre el 

Càncer. 

Ateses totes les implicacions legals a tindre en compte des de l’EMD Bellaterra 

en aquells contractes ja adjudicats. 

Ateses les limitacions pressupostàries establertes pel Govern estatal a l’hora de 

fer noves contractacions. 

Els grups de Gent per Bellaterra, Convergència Democràtica de Catalunya i 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal proposa a la Junta de 

Veïns l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Reduir ara ja l’ús que es fà, per part de la brigada, de productes amb 

glifosat a la mínima expressió (mentre no hi hagi una alternativa de tractament 

fitosanitari per a l’eradicació de males herbes). Posar en pràctica d’altres 

propostes que s’estan duent a terme en d’altres pobles: bufadors d’aire calent, 

tractaments a base de vinagre o altres productes respectuosos amb la salut de 

les persones, etc) 

Contactar amb els diferents adjudicataris al servei de l’EMD de Bellaterra i 

susceptibles d’utilitzar el glifosat en l’execució de les seves tasques, mostrant-

los el nostre ferm compromís amb l’eradicació del glifosat i esperonant-los a 

cercar alternatives. Entre aquests adjudicataris hi trobaríem a tall il.lustratiu i no 

imitatiu: 

.- contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de 

manteniment dels espais naturals i els relatius a mesures de prevenció 

d’incendis. 

.- contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (centres 

cívics) 

Pel que respecte a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en 

els plecs de clàusules administratives, com a condició especial d’execució del 

contracte, l’obligació que en l’execució del contracte de les “males herbes” 

s’eliminin amb mètodes sostenibles i alternatius al glifosat, fixant penalitats pel 

supòsit d’incompliment. 

SEGON.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi 

exigirà, que el projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per 

eliminar les “males herbes”. 

TERCER.- Incorporar a les noves llicències per cultiu d’un hort urbà, de forma 

visible, la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en les zones d’horta de titularitat 

municipal. 

QUART.- Es farà difusió d’aquesta moció, amb tot un seguit de recomanacions, 

per tal d’evitar que les persones particulars utilitzin en la seva pràctica diària el 

glifosat a través dels canals habituals de comunicació de l’EMD per tal que 

tinguin la màxima difusió entre la ciutadania en general. 

CINQUÈ.- Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Diputació 

de Barcelona que no s’usin herbicides en la neteja de marges de carreteres i 

vies del tren al seu pas per Bellaterra o que limitin amb la nostra vila i que 

busquin alternatives. 

SISÈ.- Enviar aquesta moció a les entitats municipalistes de Catalunya, a 

l’agrupació d’EMD’S de Catalunya, al Departament de Salut i de Medi Ambient 

de la Generalitat, a la FEDAN (Federació d’Entitats pro Drets dels Animals i la 
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Natura); a l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) i a 

l’entitat “Som lo que Sembrem”. 

Sr. Andreu: Aquesta moció va ser consensuada a la Junta de Portaveus. Es 

referent als productes que es llancen a les vies públiques per acabar amb les 

males herbes, que s’ha demostrat que són nocius. La moció presentada és per 

buscar alternatives. 

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra 

(GpB), dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a 

favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

6.- Aprovació, si s’escau, de l’informe sobre l’estudi d’avaluació de 

mobilitat generada per la nova escola Waldorf-Steiner El Til.ler de 

Bellaterra. 

 

 L’EMD de Bellaterra ha estar requerida per l’Ajuntament de Cerdanyola per 

informar sobre l’estudi d’avaluació de mobilitat generada per la nova escola 

Waldorf – Steiner El Til.ler de Bellaterra, situada al carrer Apel.les Mestres 11 

de Bellaterra. 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada, estableix a l’article 3.3 que aquests estudis s’ha 

d’incorporar en els projectes que tinguin la consideració d’implantació singular, 

concretament els centres educatius es consideren implantació singular amb 

una capacitat superior a 1.000 alumnes. 

L’escola El Til.ler, amb una línia d’educació infantil, primària, secundària i 

batxillerat preveu una capacitat de 369 alumnes, no es pot considerar una 

implantació singular i per tant no és obligatòria la incorporació de l’estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada en el projecte. 

La sol.licitud efectuada per l’Ajuntament de Cerdanyola d’aquest estudi de 

mobilitat per la implantació de la nova escola el Til.ler suposa reconèixer 

l’existència d’un problema de mobilitat en el sector, que en tot cas, no provoca 

aquesta escola. 

L’EMD de Bellaterra, coneixedora dels problemes de mobilitat, realitzarà un 

Estudi general de Mobilitat de Bellaterra amb la finalitat d’avaluar la mobilitat 

general de l’àmbit i cercar les accions més convenients per la millora de les 

condicions de la mobilitat de Bellaterra i, en concret d’aquest sector. 

Les conclusions d’aquest estudi general d’avaluació de mobilitat generada en 

l’àmbit de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra serà vinculant per 
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les diverses activitats generadores de mobilitat dins del seu àmbit que hauran 

d’adequar les seves propostes a les conclusions de l’Estudi General. 

Concretament l’escola del Til.ler: 

- L’EMD realitzarà a càrrec de l’escola les obres i senyalitzacions 

necessàries d’acord amb les conclusions de l’estudi de mobilitat general. 

- L’escola es farà càrrec dels sistemes alternatius de transport col.lectius 

(llançadores des de punts de reunió a concretar) necessaris per garantir 

un nombre de desplaçaments amb mitjans col.lectius del 50%. 

- L’escola limitarà el seu creixement als alumnes especificats en l’estudi 

de mobilitat. 

 

Votació: S’aprova per sis 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. 

 

7.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per l’establiment i regulació de criteris per l’atorgament d’ajuts i 

subvencions des de l’EMD. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Donat que els diners que gestiona la EMD són d’origen públic i per tant s’han 

de gestionar amb principis de transparència i del bé comú. 

Donat que la decisió política del grup que ostenta el govern ha estat centrar els 

diners en forma de contractació de cara a les celebracions de Nadal i de la 

Festa Major de Bellaterra.  

Donat que no existeix un criteri clar sobre qui, com, a qui i per què s’atorguen 

els diners; ni sobre el control efectiu sobre en què s’usen aquests diners. 

Donat que, amb la informació de la que disposem no hi ha garantia ni de 

transparència ni de bones pràctiques en el que respecta a la gestió del diner 

públic en el marc de les contractacions que la EMD realitza de cara a cobrir les 

activitats de Nadal i Festa Major. 

Per aquests motius el grup municipal de ERC, proposa a la junta de veïns i 

veïnes de l’EMD Bellaterra l’adopció dels següents acords: 

ACORDS: 

PRIMER.- La redacció d’un reglament per part de la EMD on, a més a més del 

respecte a la normativa, quedin clars els criteris que guiaran al president o la 

junta de veïns i veïnes l’atorgament d’ajuts i subvencions. Criteris com per 
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exemple els de sostenibilitat, impacte social, equitat en el llenguatge i les 

accions... 

SEGON.-  La revisió i treball de la proposta elaborada per la EMD per part dels 

diferents grups polítics amb presència a la junta de veïns i veïnes. 

TERCER.-  La convocatòria d’un Consell de Cultura monogràfic per presentar i 

debatre la proposta amb les entitats de Bellaterra i donar resposta així com 

recollir les inquietuds dels assistents 

QUART.-  La redacció d’una proposta final  i la seva presentació a la Junta de 

Veïns i Veïnes per a la seva ratificació. 

 

Bellaterra, a 20 d’abril de 2017 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

 

 

Sr. Oltra: Aquesta moció està vinculada amb la següent. 

El tema és que el sistema pel qual l’EMD finança les activitats de les entitats 
sense ànim de lucre de Bellaterra és, com a mínim, irregular. La barreja 
constant entre la llei de contractació i la llei de subvencions és constant. 

Se m’ha fet arribar un full contradictori. Per un costat aquest full explicita que 
l’EMD atorga un ajut a les entitats. Trobo que, hi ha una contradicció entre la 
llei de contractes del Sector Públic i la llei de subvencions. També, i aquest 
punt està molt relacionat amb la moció següent,  consta en aquest full que 
aquests ajut són atorgats per la Junta de Govern, òrgan de govern que no 
tenen les EMD’S. 

Segons l’EMD no són ajut atorgats sinó contractacions que fa l’EMD amb les 
associacions i les entitats sense ànim de lucre de Bellaterra. Però, aquestes 
entitats poden subcontractar l’activitat sense cap mena de control per l’EMD 
d’on va a parar aquests diners i, tot i tractant-se de diners públic. A més, aquest 
sistema obliga a les associacions i entitats sense ànim de lucre a presentar una 
factura (les associacions no tenen per què facturar), a realitzar la declaració de 
l’IVA, per tant, podria fer lis caure en irregularitats.  

Amb aquest sistema, l’EMD contracta les activitats per la Festa Major i Reis. 
Penso que les activitats culturals surten del poble. Penso que, si una associació 
organitza una activitat i subcontracta perquè ho faci altre, perquè l’EMD no fa la 
contractació directa?  
 

Ho hem discutit moltes vegades, es tracta de la gestió de diners públics. Què 
volem que es promogui culturalment amb diners públics. Si l’EMD atorga 
subvencions, ajuts, s’ha de tramitar l’oportú expedient administratiu, amb 
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concurs públic i degudament justificat (memòria, projecte) per l’associació o 
entitat. 

Amb el sistema actual, les activitats populars les decideix l’EMD. I què passa 
amb les activitats pròpies de l’associació o entitat? No poden optar a 
desenvolupar les? 

Es una constant contradicció entre la Llei de contractes del Sector Públic i la llei 
de les subvencions. Si aspirem a ser un poble, hem de treballar seriosament. 

 

Sr. Macarulla: Malgrat, estem d’acord amb la Moció d’ERC. No serem tan 
crítics com ERC. Per un cantó som reacis a les subvencions, ja que se 
subvencionen actes amb els diners públics a fons perdut. 

Diguem, que a final de cada exercici, pel que fa la part econòmica, podríem 
trobar irregularitats de forma, no de fons. Estem plenament d’acord que tot el 
que implica una despesa, ha de ser de rigor exhaustiu i transparent. Entenem 
que per una millor gestió, s’ha de tenir en compte les indicacions que ha dit el 
vocal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, donarem suport a la 
moció. 

Sr. Andreu: Pel que fa referència a la col·laboració de l’EMD amb les entitats i 
associacions de Bellaterra, quan es va crear l’EMD, l’Ajuntament atorgava 
subvencions. Al principi, vam seguir la política de donar ajuts. Però ens vam 
trobar que els expedients provoquen problemes. L’associació o entitat té 
l’obligació de justificar. Per tant, vam decidir simplificar i intentar passar a la 
contractació amb l’associació o entitat com si fos una empresa externa, per tal 
que la gestió de la cultura a Bellaterra tingui un rendiment màxim. Quan va 
començar l’EMD teníem solament la Inestable, que feia de tant en tant assajos, 
l’activitat a la sala gran era molt poca. Ara s’ha potenciat les activitats. La 
solució va ser que quan es fa una activitat i hi ha una retallada de l’economia, 
s’ha de garantir la Festa Major i Reis, si organitzem moltes activitats petites 
durant l’any, la gent assistirà menys. 

Entenem que la Festa Major és organitzar una acció social entre els veïns. 

El que fa l’EMD, basant-nos en la Llei de Contractes del Sector Públic, crida a 
les entitats i associacions. Dintre d’aquest document es parla d’activitats 
populars i activitats pròpies. El títol d’activitats populars no és adient, seria 
activitats contractades. Es tracta d’un document adaptat de quan es donaven 
subvencions, i entenc que dona peu a confusió. Revisarem el document. 

L’EMD contracta a l’entitat o associació, per exemple la tarda esportiva, a preu 
de mercat aquesta activitat. Tot això dintre de la Festa Major i Nadal. Algunes 
activitats es contracten directament, com el sopar de la Unió de Veïns o de la 
Penya Blaugrana. Aquestes entitats són responsables de tota l’organització. 
Evidentment les taules i cadires per la Festa Major les finança l’EMD a càrrec 
del seu pressupost. 

Pel que fa a les activitats no contractades, les associacions i entitats tenen la 
total col.laboració de l’EMD. Tenen tota la disponibilitat de la tècnica de cultura, 
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poden col.locar tòtems a cost cero, per exemple. Aixó és una forma de donar lis 
una estructura sense cap cost, utilitzant l’estructura de l’EMD. 

Aquest any el que es fa és visualitzar o concretar el que es contracta amb cada 
entitat o associació i el que es convenia. I donem publicitat a la web de 
transparència per que es pugui consultar. Donat això no votarem la moció. El 
sistema funciona bé, pensem que canviar lo donarà problemes. 

 

Sr. Oltra: La Llei de contractes del Sector Públic regula els contractes menors i 
expressament diu que s’ha de justificar la necessitat de la contractació. No es 
pot justificar aquestes contractacions. 

Quan arriba l’EMD aquesta sala funcionava. La cosa és que els diners es 
gestionen d’altra manera. 

També penso que no és cap mèrit que les entitats i associacions puguin utilitzar 
la estructura de l’EMD. Tots els ciutadans paguem els nostres impostos. 
Tampoc crec que la tècnica de cultura hagi de definir els criteris. És una 
responsabilitat dels polítics. 

Tenim la certesa de que es pot fer molt millor. Fem una proposta de 
funcionament consensuada amb els polítics i les associacions i entitats i votada 
al Consell de Cultura per que desprès sigui ratificada pel Ple. Fem un procés 
participatiu. 

 

Sr. Andreu: La subcontractació no s’ha donat encara. Quan el club ha 
d’organitzar la tarda esportiva, ho fa amb els seus monitors. Igualment el cau, 
ho ha fet amb els seus monitors. No hem consta la subcontractació amb els 
diners públics. Estem davant la contractació a una entitat d’una activitat a cost 
de mercat, segons la Llei de Contractació. Quan es contracta la tarda infantil es 
contracta al cau, però la tècnica de cultura ja ha demanat pressupost a altres 
empreses. El cau, el club fa el servei i cobra de l’EMD l’activitat com a preu de 
mercat. El que fa amb els diners? Pot fer el que vulgui. Referent a la tècnica de 
cultura, el que he dit es que fa l’informe, són els polítics el que decideixen. 
Inclús el Consell de Cultura coneixerà de tot el que es realitza. 

Sr. Oltra: Al 2016, no són pocs diners. I més que s’han de gastar en 
cultura.També, totes les entitats i associacions estan acreditades per fer aquest 
contracte? Dubto molt sobre la capacitat per contractar per exemple de la 
Penya Blaugrana. 

Votacions: No s’aprova la proposta per sis vots en contra 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. 
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8.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per l’adequament de l’EMD a la Llei i els Reglaments. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Darrerament, la EMD ha posat en funcionament el seu portal de transparència. Ha estat amb 

un any d’endarreriment i, segons el nostre punt de vista, que difereix amb els de la premsa 

semiinstitucional local; a partir de la pressió exercida per la oposició al respecte. 

 

No obstant, al portal encara hi manca molta informació i, segons la nostra lectura i 

interpretació, alguna de la informació present és errònia i fins i tot contradictòria en si 

mateixa. 

 

Som conscients que la bona voluntat és aquella que guia les actuacions dels responsables 

polítics i del personal de la EMD. Som conscients que les dedicacions que el personal laboral i 

polític són les que són. Però més enllà dels recursos disponibles cal apel·lar a la serietat i la 

professionalitat ja que en darrera instància (i alhora la fonamental) és un servei que gestiona 

diners i recursos públics i que es paga amb recursos públics. 

 

No creiem que sigui feina de la oposició anar puntualitzant els matisos i les apreciacions o 

incorreccions que són detectades, sinó reclamar que les coses es facin bé, tant per que és així 

com s’han de fer com per que en alguns casos els “errors” són tant flagrants que afecten a la 

imatge que la mateixa institució dona i per tant, ens afecten a tots els bellaterrencs i 

bellaterrenques. 

En aquest sentit, i a tall d’exemple:  

 Manca informació en l’apartat economia i en les empreses concessionàries. 

 Manquen links sobre informacions i portals ala que es fa referència (no oblidem que es 

tracta d’un portal de transparència la finalitat del qual és l’acostar la institució als i les 

ciutadanes) 

 Fins i tot i trobem a faltar informació sobre els diferents vocals i els seus bens abans i 

després de participar en l’acció política. 

 No pot passar un mes en donar-se resposta a una informació que sol·liciti un dels 

vocals de la oposició, més enllà de la complexitat del dia a dia amb els recursos de la 

mateixa EMD. 

 El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, regula en el seus articles 79 a 83 el 

funcionament organització i competències de les Entitats Menors Descentralitzades, 

atorgant el paper preeminent de l’acció política al president/a i en segon terme a la 

Junta de Veïns i Veïnes. No estipula la existència d’una junta de govern. No obstant, 

entenem perfectament que el que ostenta la presidència vulgui o necessiti ser assistit 

per a la correcta gestió de la cosa pública i per tant, no hi veiem major problema en 

apel·lar a delegacions de competències que no es tenen com a tals (per exemple medi 

ambient) o en crear una junta de govern.  Ara bé, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROL), deixa clar que en el cas d’existir una 

junta de govern, aquesta ha de ser composta per un terç dels regidors del ple, sense 

tenir en conter els decimals que puguin sorgir del càlcul. I a la EMD de Bellaterra en 

tenim 5. 

 

Aquest darrer punt pot ser vist com anecdòtic, però la pertinença a la junta de govern i 

l’assistència ales seves reunions podrien suposar una compensació econòmica (sobradament 

merescuda, doncs es tracta de treballar i treballar pel bé comú) dels assistents. Compensació 

que si bé seria perfectament justa, seria il·legal en el cas concret que exemplifiquem. 

 

Els mateixos reglaments que hem fet menció, deixen clar que s’han de prendre actes de les 

reunions de les juntes de govern, i que aquestes han de fer-se arribar als grups de la oposició 

en base a les bones pràctiques de lliure accés a la informació i transparència; i això no passa ni 

ha passat. 

 

Repetim que entenem i confiem que és la bona voluntat la que guia totes les accions que des 

de l’administració de la EMD es realitzen, i que és la feina de la oposició “burxar” des d’un 

nivell especialment polític. Però és feina de tots que la gestió publica sigui no només eficient 

sinó ajustada a norma; sobretot per que hi ha professionals i polítics que són remunerats per 

aquesta feina. 

 

Esperem que més enllà dels exemples, s’hagi pogut transmetre i argumentar l’esperit profund 

d’aquesta moció i que així sigui subscrita per tots els presents, ja que en definitiva no ve a ser  

més que un clam per fer bé les coses, separant la gestió política de la gestió pública, i centrant-

se en la millora de la segona. Si bé ambdues són lícites, segur que discreparíem en la gestió 

pública, però no crec que ho fem en treballar des de tots els àmbits per que les coses es facin 

cada cop millor. 

 

Per aquests motius el grup municipal de ERC, proposa a la junta de veïns i veïnes de l’EMD 

Bellaterra l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.-  L’adequació del portal de transparència amb la informació que manca, així com la 

seva ràpida actualització. 

 

SEGON.-  En relació a la existència i composició de la Junta de Govern de la EMD, entenem que 

aquesta figura no ha d’existir en una Entitat Municipal Descentralitzada, doncs el que ens 

estableix la normativa, concretament la Llei Municipal és que els òrgans de govern de les 

Entitats Municipals Descentralitzades seran el de president i el de la Junta de Veïns, en cap cas 

una junta de govern local. 

 

TERCER.- En cas que es volgués mantenir la figura en tant que element de suport o 

assessorament a la presidència, que el seu caràcter sigui merament consultiu i que es regeixi 
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per les normes de transparència i lliure informació; quedant delegades a la presidència i/o a la 

Junta de Veïns i Veïnes les atribucions que fins ara ha ostentat la Junta de Govern. 

 

QUART.- Promoure la redacció d’un Reglament propi de funcionament de la EMD que partint 

del ROL adeqüi les normatives a la realitat de la EMD. Un reglament que sigui elaborat amb la 

participació de TOTES les forces polítiques presents a Bellaterra així com de les entitats i 

associacions del territori. 

 

Bellaterra, a 20 d’abril de 2017 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

Sr. Oltra: El vocal d’Esquerra Republicana de Catalunya llegeix la moció. 

Sr. Macarulla: Des de Convergència donarem suport a la moció. Creiem que 

tots els conceptes de l’organització de l’EMD i el Portal de la Transparència han 

d’estar posats al servei del ciutadà. En aquest moment el Portal de la 

Transparència és incomplert, els ciutadans no tenen tota la informació 

obligatòria, i creiem que s’ha de donar al ciutadà el servei que es mereix. 

Sr. Andreu: L’acord té quatre punts, votarem a favor del primer, traurem el 

segon, revocant la Junta de Govern. I el punt quart creiem que la redacció del 

ROM donarà més problemes. No més fexudes a una administració petita, la 

qual està portant temes gruixuts. 

Pel que fa al pressupost de personal de l’EMD. A la creació de l’EMD, ja els 

membres experts de la Comissió van dir que no havia prou diners per fer les 

seves actuacions. I a pesar de tot s’aprova la creació de l’EMD. Actualment el 

personal és el següent: la Secretària-Interventora, una administrativa, una 

tècnica de cultura i dos autònoms, l’arquitecte i el tècnic de comunicació. 

Després estem els vocals i jo como President, que si cobro. Referent a les 

Juntes de Govern, desconeixíem la legislació, i com estem fora de normativa, ja 

he redactat un decret de revocació. Referent al punt primer del Portal de la 

Transparència, estem d’acord, però he de dir que no arribem a tot. Vam 

demanar ajuda a la Diputació que no ens va arribar, per tant, estem en procés 

de posar les dades, arrel de les mocions presentades per Esquerra, hem copiat 

el Portal de la Transparència de l’EMD de Valldoreix. 

L’EMD porta molts temes: temes de cultura, organització festa major i nadal, 

contractacions, gestió de la web, web de les EMD’S, la negociació del conveni 

(en aquest sentit ha hagut molta col·laboració de tots els partits polítics), tema 

càmeres, tema pilones (accidents), i són no més que quatre persones dia a dia. 

Si no n’hi ha prou diners, les coses es prioritzen, si entra una queixa d’un veí, 

se li assessora, després hi ha el tema dels contenciosos. Tot això fa que l’EMD 
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funcioni lentament No pot anar millor. Estem d’acord en prioritzar el Portal de la 

Transparència i revoquem la Junta de Govern. Referent als acords de la Junta 

de Govern són vàlids, ja que forma part el President de l’EMD i referent a les 

actes les farem arribar. 

Sr. Oltra: Jo t’entenc que hi ha molta feina, em sap greu, però hi ha coses que 

s’han de fer. Toca jugar, jo m’he passat dues tardes llegint. Referent a les 

càmeres i pilones el problema és teu. La Llei de la Transparència s’ha de 

complir. 

Referent al punt quatre, no retirar – lo. Promou a totes les forces polítiques per 

fer un reglament sense preses. Jo no tinc cap presa. Ho hem de fer bé, fer les 

coses ben fetes. Aquest és l’esperit. 

Sr. Macarulla: Entenem el teu raonament, però no lo compartim. El dir no tinc 

prou mitjans, no s’accepta en el mon professional. Estem d’acord en no retirar 

el punt quart de la moció, ja que es una fórmula que deixa obert que hi hagi 

més participació política en les decisions. Crec que tenir majoria absoluta en 

les administracions petites té el risc de fer les coses a la teva forma. Referent a 

retirar el punt 2 ho veig correcte, és important valorar que la reacció del govern 

ha segut immediata. Nosaltres donarem suport a la moció. 

 

Sr. Andreu: Referent a la participació a Bellaterra, creiem que és força. Tenim 

Bellaterra participa, eina per poder consultar decisions polítiques. Tenim creat 

el Consell de Cultura, en que entren les associacions i entitats que participen 

de forma activa. Als plens i ha veu i vot. Crear un reglament, has de fer procés, 

has de tenir personal que ho pugui fer. És difícil. L’EMD actua dintre de la llei. 

Està obrint processos de participació. Creiem que no tenim problema de no 

participació, les entitats fan arribar les seves peticions, se  lis contesta bé. Un 

reglament  seria un esglaó més quan ja hi ha mecanismes de participació. 

Sr. Oltra: L’objectiu de la moció no es guanyar, sinó la voluntat de posicionar-

me, de millorar. L’objectiu de la moció s’ha complert, per tant no la retiraré. 

Crec que val la pena redactar amb calma un reglament i adequar-lo a la realitat. 

Votació: No s’aprova la proposta per sis vots en contra de Gent per Bellaterra, 

dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya, i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

9.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal pel canvi de nom de l’Avinguda Josep Maria Marcet i Coll.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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A Bellaterra contem amb una avinguda que porta el nom de Josep Maria Marcet i Coll. És un 

tram de la C-1414 que travessa Bellaterra des de Sabadell cap a Sant Cugat. 

Josep Maria Marcet fou alcalde de Sabadell i resident a Bellaterra, d’on fou un dels presidents 

de la Union de Propietarios. 

Fou cap de la Unión Patriótica durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929) 

Fou regidor de l’ajuntament de Sabadell l’any 1924. 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, passà al bàndol feixista i s’allistà voluntaria a les FET-JONS 

(Falange Española Tradicionalista – Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), on formà part de 

la Primera Centúria de la Falange i lluità al front d’Aragó. Sembla que per discrepàncies 

internes sobre la ostentació del poder i lideratge en la Segunda Centúria de la Falange, fou 

empresonat breument i passà posteriorment a l’exèrcit regular sublevat. 

L’any 1940 fou primer tinent d’alcalde de Sabadell i l’any 1942 esdevingué alcalde de la 

mateixa ciutat; en un consistori on tots els regidors eren membres de las FET-JONS. 

També fou procurador  a les corts espanyoles entre el 1942 i el 1948. 

A més a més, fou un industrial del sector tèxtil, un impulsor de l’esport a Sabadell i un dels 

principals promotors del Aeroclub Sabadell. 

El 30 d’octubre de 1964, un any després de la seva mort, el ple de l’ajuntament de Cerdanyola 

(un ple que no havia estat escollit mitjançant unes eleccions democràtiques), acordà atorgar-li 

una avinguda a Bellaterra en base a 4 arguments: 

Haver estat president de la Union de Propietarios 

Haver colaborat en la urbanització de Bellaterra 

Haver estat diputat provincial del Règim 

Haver estat Alcalde de Sabadell 

Sense negar que les seves accions foren beneficioses per als veïns i veïnes de Bellaterra del 

moment, i sense oblidar que aquestes accions es dugueren a terme més en la base del propi 

benefici en tant que resident a Bellaterra que per una correcta i objectiva gestió dels recursos 

en base al bé comú; dos dels principals arguments per a atorgar-li el carrer són haver estat 

membre de l’aparell polític d’un règim, com el franquista, dictatorial i feixista. 

Per aquests motius el grup municipal de ERC, proposa a la junta de veïns i veïnes de l’EMD 

Bellaterra l’adopció dels següents acords: 

ACORDS: 

PRIMER.- Realitzar les indagacions pertinents per esclarir si, en base a la llei de memòria 

històrica, tant en el seu caràcter general de l’Estat Espanyol, com en la seva concreció en el 

territori i les competències catalanes; el carrer ha de ser canviat de nom. 
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SEGON.- Proposar a l’ajuntament de Cerdanyola el canvi de nom del carrer. Amb tota la 

humilitat el proposant suggereix la possibilitat de noms tant neutres com Llibertat, o Avinguda 

dels Ferrocarrils Catalans. 

TERCER.-  Posar en coneixement de la situació als veïns i veïnes de l’esmenta’t carrer, 

mitjançant un escrit des de la EMD on s’expliquin les motivacions tant legals com polítiques del 

canvi. 

 

Bellaterra, a 20 d’abril de 2017 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Sr. Oltra: El Sr. Josep Maria Marcet i Coll va ser Alcalde de Sabadell, afiliat al 

règim dictatorial. Vam tenir una discussió molt interessant a la Junta de 

Portaveus. D’acord amb la Llei de la Memòria Històrica demanem un canvi de 

nom del carrer.  

Sr. Macarulla: Des del nostre grup veiem la complexitat enorme el que això 

comporta. A Bellaterra hi ha 71 carrers dedicats a persones com bisbes, sants, 

pintors. Cadascú d’aquests personatges tenen condonacions. El tema és 

complex. Proposem fixar uns paràmetres per canvi de nom de places i carrers: 

1.- obliga la llei?; 2.- Una petició majoritària dels veïns afectats, 3.- el 

personatge i 4.- que no sigui nom doblat de Cerdanyola. Proposem demanar 

als afectats suggeriments, opinions. 

Parlo a nivell de ciutadà, aquesta persona va tenir una influència positiva a 

Bellaterra, no solament social sinó urbanística, d’infraestructures. Conec a la 

persona, ja que sóc de Sabadell, i el Sr. Marcet va tenir connotacions socials 

importants al municipi. En aquest cas no donarem suport a la moció, ja que 

entenem que la persona de Josep Maria Marcet no es pot incloure en cap dels 

quatre punts que hem assenyalat. 

 

Sr. Andreu: Gent per Bellaterra tampoc donarem suport a la moció, per què 

entenem que dintre de les accions dels governants és intentar que els temes 

treguin conflictivitat entre els veïns, ja hi ha bastants conflictes. El canvi de nom 

del carrer també suposa un canvi de codi postal, entre d’altres. 

Entenem que el canvi de nom de carrers ha de ser per una iniciativa del 80% 

dels veïns del carrer, per no ferir sensibilitats. Per tant, aprofitem el punt 13 de 

l’ordre del dia del que hem votat la urgència. 
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Entenem que, en aquesta moció, el nom del carrer Josep Maria Marcet ja està 

posat i ha de ser els veïns del carrer que diguin a favor o en contra del canvi de 

nom. 

 

La Llei de la Memòria Històrica no obliga a canviar els noms dels carrers. Es 

una decisió política. 

 

Sr. Oltra: fer coses per benefici del poble es fer populisme. El problema del 

canvi de nom del carrer es que es tracta d’una persona feixista, i que com tal, 

defensa la superioritat ètnica, l’ús de la violència, la superioritat. Aboga a la 

submissió. 

 

Sr. Macarulla: No entrem en cap discussió ideològica. Dir-te que el nom del 

carrer Josep Maria Marcet no em crea cap incomoditat; que les vegades que he 

pogut parlar amb ell va ser en català. I que, el català ho he parlat sempre. 

 

Votació: No s’aprova la proposta per sis vots en contra de Gent per Bellaterra 

dos vots en contra de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

10.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i 

migrants 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la 

ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en 

col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat ha 

comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 

places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer 

possible l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la falta de 

voluntat de cooperació per part de l’Estat. 

La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben a 

Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les 

organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha 

identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que 

necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia 
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espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre país.  

La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre de persones 

refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes com l’extensió de permisos 

d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o l’extensió de visats humanitaris 

als consolats i ambaixades espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat. 

Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a 

Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, Migracions i 

Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten en gran mesura la 

possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 

14 sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i immigració. 

El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a treballar en 

programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels recursos 

d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) i 

l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les persones refugiades tinguin 

accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de 

treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, 

pioner a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en la 

mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla Individual 

d’Activitats (PIA). 

La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat evident els 

darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb aportacions de la 

Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el 52% de les places del 

programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida 

que, entre altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat per a 

l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació dels ens locals 

continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des de la proximitat. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a la EMD de Bellaterra proposa 

d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les competències 
en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives. 

Segon. Manifestar el suport d’aquesta EMD al Programa Català de Refugi i garantir la seva 
col·laboració. 

Tercer.  Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones refugiades 
puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes ràpidament com a 
sol·licitants d’asil. 

Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” 
i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en 
defensa dels drets de les persones refugiades. 
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Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat.  

 

Bellaterra,20 d’abril de 2017 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Sr. Andreu: Nosaltres donarem llibertat de vot, per ser un tema de diverses 

opinions. 

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

abstenció de la vocal Hortensia Torrecilla Santos, dos vots a favor de 

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

Republicana de Catalunya. 

 

11.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per la sobirania energètica.  

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha 

duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El nou 

marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 2017 el 

preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.  

A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les xarxes 

i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i residus i 

l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic 

ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de 

les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, 

explicant en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies.  

La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una política 

tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, consumidors 

domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de treball de la Comissió 

Europea “Progress towards completing the Internal Energy Market” el mercat energètic 

espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a Europa. 

Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap a un 

model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria proporcionar energia 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_annex2.pdf
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de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense afectar la competitivitat de la 

indústria catalana i protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria 

l’excessiva dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera. 

També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria un 

important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres mètodes molt 

més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia més ineficient i 

contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions 

normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un 

cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a les polítiques de 

l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les energies renovables a les llars i les 

empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, 

aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin 

bonificacions sobre diverses figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes 

d’autogeneració d’energia. La sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis 

amb capacitat de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i 

sostenibles energèticament. 

La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en major 

mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a més pateix les 

implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la generació a partir de 

combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat suficient per atendre les 

necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar 

l’impacte de la pobresa energètica han comportat un esforç per part de les administracions 

locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts.  

Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més vulnerables 

segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les operadores han d’informar 

necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el 

principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest procediment, els 

ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les empreses subministradores que 

fan talls de llum indeguts i que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a 

persones o famílies vulnerables, tal com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a la EMD de Bellaterra proposa 

d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, 
amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, 
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  

Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent de la nova 
República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a energia distribuïda i que 
la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i distribuïdora.  
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Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin com a 
objecte proveir-se d’energia renovable. 

Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi energètic, de 
foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i posar-se al servei de la 
ciutadania per a ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania. 

Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies 
renovables aplicant bonificacions fiscals en el marc de les competències de la EMD i promoure 
a l’ajuntament de Cerdanyola que bonifiqui una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO  en favor 
d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies 
renovables, així com també bonificar l’impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids. 

Sisè. Posar a disposició de la ciutadania informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents 
per fer front a la pobresa energètica. 

Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que incompleixin 
el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum 
indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell. 

Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a les 
entitats municipalistes. 

 

Bellaterra, a 20 d’abril de 2017 

Joaquim Oltra Puigdomènech 

Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

Sr. Oltra: Resumint la moció és tracta d’instar a l’EMD d’aprovar un Pla 

Energètic  Municipal, que doni garantia d’accés a l’energia neta.  

Sr. Macarulla: Estem d’acord amb les propostes. Trobem la moció interessant, 

però no la trobem involucrada en Bellaterra. No ens trobaven còmodos. La 

trobem no adequada en aquest fòrum. Votarem l’abstenció. Si es pot modificar 

el punt tercer i quart canviaríem el sentit del vot. 

Sr. Oltra: Cap problema. El redactat del punt cinquè és correcte. Modificaré el 

redactat dels punts tercer i quart. 

 

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

abstenció de la vocal Tensi Torrecilla (GpB), dos vots a favor de Convergència 

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

Catalunya-Acord Municipal. 
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12.- Aprovació, si s’escau, de la Moció presentada pels grups Gent per 

Bellaterra, Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra 

Republicana de Catalunya d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM. 

 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar 

transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió 

executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc 

de Dalmases, Carme Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 

manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El 

manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 

indubtables arrels històrics, antigues i profundes, i s’ha manifestat 

reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat 

espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 

plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconegui 

així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 

evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració 

sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 

reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la 

demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 

materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 

mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 

determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les 

multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a 

decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 

dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat 

amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 

política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible 
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d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar 

solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 

agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest 

MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment 

democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i 

l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això: 

Instem als Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 

polítiques i els apriorismes, i assolir finalment l’acord que estableixi les 

condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un 

Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà 

de ser políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 

manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles 

iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà 

la lliure expressió dels diversos posicionament que els ciutadans i ciutadanes 

de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb 

l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 

polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les 

societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del 

poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. 

Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat 

de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra ja va manifestar, per acord 

del seu plenari de data 22/09/2014, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat 

de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de 

Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís 

amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte 

Nacional pel Referèndum. 
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Per tot això, els grups polítics Gent per Bellaterra, Convergència Democràtica 

de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal proposen 

a la Junta de Veïns els següents acords: 

1.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

2.-Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM. 

3.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 

sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

4.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 

de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Votació: S’aprova la proposta per sis 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. 

 

13.- Moció de Gent per Bellaterra de proposta d’Ordenança de l’EMD 

referent al Nomenclàtor de places i carrers 

Atès que, l’EMD ha rebut diferents peticions de canvis de nom de carrers i 

places de l’àmbit de Bellaterra. 

Atès que, els canvis de noms de carrers i places són actuacions que afecten 

directament a la població. 

Atès que, creiem que la participació és una acció política important en la gestió 

d’aquests canvis de nom de carrers i places. 

Acordem: 

Primer.- Instar a l’EMD Bellaterra a redactar una Ordenança reguladora dels 
processos de participació que facilitaran la execució de canvi de nomenclàtor. 
 
Segon.- Incorporar en aquesta Ordenança les directius necessàries perquè els 
nous noms de carrers i places siguin neutres i no puguin ferir sensibilitats dels 
veïns. 
 
Tercer.- Instar al President de l’EMD a convocar una Comissió formada per un 
representant de cada grups polític del Ple de l’EMD per redactar aquesta 
Ordenança en un termini inferior a un mes. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a les forces polítiques en representació al Ple 
de l’EMD Bellaterra. 
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Bellaterra, a 18 d’abril de 2017 

EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

 

Sr. Oltra: Donaré el vot favorable a la moció. El punt segon eliminar lo, no estic 

a favor. És condicionant. El termini inferior a un mes que exposa la moció en el 

punt tercer, no trobo la urgència, que s’allargui el termini. La negociació ja serà 

en el Ple quan aprovem l’Ordenança. 

 

Sr. Macarulla: Nostres criteris són clars. No veiem la necessitat de canviar els 

nostres criteris. Per tant ens abstindrem en la votació de la moció. 

 

Sr. Andreu: La nostra no demora pot evitar discussions de la Junta de 

Portaveus. Són dues hores de feina fer l’esborrany i donaríem resposta a 

millorar Bellaterra. Es retira el punt segon de la moció. 

Votacions: S’aprova la moció per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

14.- Precs i Preguntes: No n’hi ha. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:00 h, amb el vist i plau 

del Sr. President, a Bellaterra, a 20 d’abril de 2017. Dono fe, la Secretària. 


