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

EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 1 DE JULIOL DE 2013. 

 

A Bellaterra, essent les vuit hores del dia 1 de juliol 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 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: 

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. 

 
.- Donar compte del Decret 15/2013, de 31 de març d’aprovació de la liquidació del Pressupost 

exercici 2012. 

El Sr. President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

Únic.- Donar compte del Decret 15/2013, de 31 de març d’aprovació de la liquidació del Pressupost 

exercici 2012. 

1. DECRET DEL PRESIDENT 15/2013, de 31 de març 

ANTECEDENTS 

 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat 

següent: 

 

 

A. EMD de Bellaterra 

 



1.1. Respecte al pressupost de despeses:  

 

a. Exercici en curs 

 

Pressupost inicial:    806.774,90 

Modificacions de crèdits:                                     0,00 

Despeses autoritzades i 

compromeses:        471.341,74  

Obligacions reconegudes:    471.341,74 

Pagaments ordenats i 

realitzats:       453.625,07 

Pendents de pagament:         17.716,67 

Romanents de despesa 

   Incorporables:                  0,00 

   No incorporables:     335.433,16 

Pagaments realitzats  

pendents d'aplicació:                 6.745,39 

 

b. Exercicis tancats: 

 

Saldo inicial Pend. Pag.:            33.328,40 

Pagaments ordenats i realitzats:         28.566,51 

Baixes                                                  4.479,28   

______________________________________________________________                                                                                        

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:  17.716,67                                                      

 



1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

 

a) Exercici corrent 

Pressupost inicial:      806.774,90 

Modificacions de crèdits:                                                0,00 

Drets reconeguts nets:    511.835,16 

Recaptació neta:     511.835,16 

Pendents de cobrament:                                         0,00 

Ingressos realitzats  

pendents d'aplicació:                                                   0,00 

b) Exercicis tancats: 

Saldo inicial Pend. Cobr.:                   16.052,61 

Modificacions:                                              0,00   

Recaptat:                                                    0,00 

Pendents de cobrament:                                         16.052,61 

______________________________________________________                                                                                         

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:  16.052,61                                                      

 

 

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

+ Drets reconeguts nets.............................................       511.835,16 

– Obligacions reconegudes netes...............................      471.341,74 

_____________________________________________________ 

   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                  40.493,42 

–  Desviacions positives de finançament.......................  .......      0,00 



+ Desviacions negatives de finançament..................................... 0,00 

+ Desp. finançades amb romanents líquids de tresoreria            0,00 

+ Resultat d’operacions comercials........................................... ..0,00 

______________________________________________________ 

   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT               40.493,42  

 

 

1.4. Romanents de crèdit: 

 

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €. 
 

  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals)  

 

  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals) 

 

1.5. Romanent de tresoreria: 

 

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

 

+ Pendent de cobrament d'exercici corrent 0,00 

+ Pendent de cobrament d'exercici tancats 16.052,61 

+ Pendent de cobrament no press. 117,29 

- Provisió per saldos de dubtós cobrament  0,00 

- Pendent de pagament d'exercici corrent 17.716,67 

- Pendent de pagament d'exercicis tancats 0,00 

- Pendent de pagament no press. 

 

4.023,40 

 



+ Pag.pendent d´aplicar 6.745,39 

 

+ Fons líquids 130.176,95 

- Desviació de finançament afectat                 0,00 

= Romanent per a despeses generals 131.352,17 

 

2.  D’acord amb l’article 191.2 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, i l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la 

Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, 

es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament 

que es considerin de difícil o impossible recaptació. 

 

El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,  en 0,00 €. Per 

determinar aquesta  quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels 

recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 

implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 

 

Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes): 

 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)  

Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat dubtosa 

Exercici actual :     

1r. any immediatament anterior   

2n. any      

3r. any      

4t. any i següents  

5% 

15% 

40% 

80% 

100% 

 

3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents: 

 

4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  

 



a/ El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord 

amb l’article 3.2 de la LGEP. 

 

5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, 
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 

inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 

neta. 

 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 

s’hauran de determinar: 

 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 

d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 

 

Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els 

seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de 

la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.  

 

L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos 



següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla 
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació  del  Ple de la 
corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment. 
 

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 

Per tant,  
 
RESOLC: 
 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, que en termes consolidats figura a la part 

d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 

2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
Sr. Andreu: Aquest punt és donar compte al Ple del Decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2012. 
 
La Secretària: El President dona compte al Ple de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2012. 
 
A continuació es convocarà la Comissió de Comptes. El Compte General estarà exposat al públic per un 
termini de quinze dies i vuit més per tal que les persones interessades puguin presentar al.legacions. El 
Compte General s’aprovarà pel Ple ordinari d’octubre. 
 
El Sr. Andreu: O en un extraordinari abans de l’ordinari d’octubre. 
 
2.- INFORME JURÍDIC EMÈS EN RELACIÓ A LA SOL.LICITUD   A L'EMD DE BELLATERRA, PER 
PART DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, DE SUSPENSIÓ DE L'ACORD 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MILLORA DE MOBILITAT AL CENTRE DE 
BELLATERRA, ADOPTAT PER LA JUNTA DE VEÏNS DE L'ENTITAT  
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA, EN SESSIONS DE DATES 4 D'ABRIL I  3  D E  
J U N Y  DE 2013,  COM A MESURA DE CARACTER CAUTELAR PROVISIONALISSIMA I AL 
REQUERIMENT D’ANUL.LACIÓ DELS ACORDS D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESMENTAT 
PROJECTE ADOPTATS PER LA REFERIDA JUNTA DE VEÏNS EN LES ESMENTADES SESSIONS I 
DATES I RATIFICACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUSPENSIÓ DE L’ACORD D'APROVACIÓ 
DEFINITIVA . 

Atesos els antecedents que s'exposen en l'informe jurídic de 27.06.2013 que obra en l'expedient, així com 
els seus arguments i fonaments jurídics, que s'accepten perquè serveixi de motivació a la resolució que 
s'adopta mitjançant la seva incorporació al text de la mateixa, conforme al que es disposa en l'art. 89.5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, dels quals resulta que, no procedeix la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, 
perquè  no es compleix els requisits establerts a l’article 111 de la LRJ-PAC, doncs ponderats raonadament 
els perjudicis que causaria a l'interès públic o a tercers i el perjudici que causaria la executorietat a 
l'Ajuntament, s’evidencia que l’executivitat de l’acte administratiu  no produeix cap perjudici per a aquest i 
que, en canvi, la suspensió de l’execució d’aquest sí perjudicaria a  l’interés públic i a tercers, l'execució no 
causa cap perjudici d’impossible o difícil reparació i en la impugnació no es dona cap causa  de nul.litat de 
ple dret previstes a l’article 62.1 de la LRJ-PAC. No es pot considerar, per tant, que s’hagi produït cap acte 
nul ni tampoc anul·lable (art. 63 de la LRJ-PAC).  No existeix en els acord presos cap  delegació en blanc ni 



s’ha produït cap  via de fet.. No es dona  cap desviació de poder (art. 63.1 de la LRJ-PAC) que pogués 
justificar una petició d’anul.labilitat de l’acte administratiu.El procediment utilitzat en l’aprovació del projecte 
de mobilitat esmentat s’ajusta plenament a la legalitat vigent, així com les mesures d’implantació de la 
ordenació del trànsit que s’han previst en aquest.  

Considerant l'establert en l'art. 111.2 del mateix text legal citat, sobre competència per a la resolució del 

recurs o requeriment d’anul.lació i de la sol·licitud de suspensió, s’acorda: 

Primer.-Denegar la petició de suspensió de l'execució dels meritats acords de la Junta de Veïns d'aquesta 
EMD Bellaterra de dates 4 d’abril i 3 de juny de 2013, d’aprovació definitiva del projecte de millora de 
mobilitat al centre de Bellaterra, amb la motivació, així mateix, de l'informe jurídic de 27 de juny actual que 
obra en l'expedient i que forma part integrant del present acord. 

Segon.- Desestimar i denegar el requeriment d'anul·lació del acords de la Junta de Veïns d'aquesta EMD 
Bellaterra de dates 4 d’abril i 3 de juny de 2013, d’aprovació definitiva del projecte de millora de mobilitat al 
centre de Bellaterra i la ratificació de la sol.licitud de suspensió de l'execució dels meritats acords i amb la 
motivació, així mateix, de l'informe jurídic de 27 de juny actual que obra en l'expedient i que forma part 
integrant del present acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, fent-li saber que contra el mateix 
podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats d'aquest ordre jurisdiccional de 
Barcelona en el termini de dos mesos contats des de l'endemà al de la seva notificació, conforme a 
l'establert en l'art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós-
administrativa, sense perjudici que pugui exercitar qualsevol un altre que estimi oportú.” 

 
Debat.-  

Sr. Folch: Solament volem dir que nosaltres vam votar en contra del Pla de Mobilitat al Centre de 

Bellaterra. Farem un vot diferent. Encara estem en contra del Pla de Mobilitat, la interferencia de 

l’Ajuntament no cal. Tampoc podem votar a favor, perquè ja hem votat en contra; per tant, ens 

abstindrem. 

Votació.-  S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos 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 hores i deu minuts del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

Vist-i-plau.                                                                                            Dono fe, 

 

EL PRESIDENT                                                                                  LA SECRETÀRIA                                                                              

 

 


