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El present document té com a objectiu principal informar als veïns i veïnes de Bellaterra sobre el 
Procés Participatiu engegat per conèixer la seva opinió sobre si el poble de Bellaterra ha de conver-
tir-se o no en un municipi. Durant el transcurs d’aquesta publicació anirem detallant les informa-
cions més rellevants relacionades amb aquest procés per tal que:

Tot veí i veïna de Bellaterra estigui plenament informat sobre el Procés Participatiu Bellate-
rra Municipi per poder participar-hi, i sigui capaç de reconèixer la transcendència d’aquest 
per al futur del poble. 

Explicar des de l’EMD que es tracte d’un procés completament legal, democràtic i sobretot, 
transcendental per Bellaterra. I, des d’aquest moment ja, fem una crida a la participació per 
aconseguir que siguin unes jornades d’excel•lent salut democràtica. 

El ple de l’EMD de Bellaterra en la sessió 
plenària del passat 19 de juny va aprovar per 
unanimitat iniciar els tràmits per presentar un 
expedient de segregació al Parlament de Cata-
lunya perquè Bellaterra esdevingui un muni-
cipi. Per tal que això sigui viable, el Parlament 
de Catalunya haurà d’aprovar una llei especí-
fica per Bellaterra en aquest sentit. Aquesta 
vía parlamentària ja va ser executada amb la 
creació del municipi de la Canonja, que abans 
era EMD, i amb la recent creació del Municipi 
de Medinyà.

Abans de presentar aquesta proposta al Par-
lament, l’EMD de Bellaterra vol consultar, a 
través d’aquest Procés de Participació Ciuta-
dana, si els veïns i veïnes de Bellaterra estan 
d’acord, o no, en emprendre aquest nou camí 
per esdevenir un municipi de ple dret.

Per què convocar el Procés 
de Participació Ciutadana 
sobre la creació del municipi 
de Bellaterra?
_

...i és legal aquest 
Procés Participatiu?
El Procés Participatiu Bellaterra Municipi 
l’empara la Llei de Consultes Populars no re-
ferendàries i d’altres formes de participació 
Ciutadana, 10/2014 recollida a l’article 122 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. És la ma-
teixa que va dur tanta polèmica el passat 9-N, 
i que havia patit força retallades pel Tribunal 
Constitucional a través de les esmenes presen-
tades pel Partit Popular. Aquesta llei permet 
legalment a l’EMD tirar endavant amb el pro-
cés de participació ciutadana i fer als veïns i 
veïnes de Bellaterra més partícips en aquest 
moment tan important de la vida política de 
Bellaterra.
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Paral•lelament, i uns mesos enrere, es van en-
carregar uns estudis per conèixer la viabilitat 
econòmica d’una Bellaterra transformada en 
municipi. Aquests conclouen que, ara com ara, 
seria solvent amb una millora de serveis i sen-
se la necessitat d’apujar els impostos. L’estudi, 
que es pot consultar a la web de l’EMD, també 
ha contemplat la viabilitat de Bellaterra en 
les condicions més desfavorables pel que fa a 
recaptació, tenint en compte una previsible re-
baixa de l’IBI durant l’any que ve. Malgrat això, 
els estudis conclouen per segona vegada que 
Bellaterra seria un municipi que podria pagar 
totes les seves despeses, millorant els serveis 
i sense la necessitat d’apujar els impostos als 
bellaterrencs. És a dir, que en condicions força 
més desfavorables de les que hi ha actualment, 
Bellaterra seguiria sent solvent.

Contactes previs a la consulta
El President de l’EMD es va reunir amb totes 
les forces polítiques que tenen actualment re-
presentació a Cerdanyola per mirar d’obtenir 
un recolzament de cara al procés. El resultat 
d’aquestes reunions es va veure escenificat en 
l’últim ple de Cerdanyola, on una àmplia ma-
joria dels partits, 5 dels 7 amb representació, 
es van mostrar a favor de la celebració del 
procés.

A banda d’això, també s’ha realitzat una pri-
mera ronda d’entrevistes amb els partits que 
formen el Parlament de Catalunya, per ex-
plicar-los el perquè Bellaterra pretén iniciar 
aquests tràmits, convoca el Procés de Partici-
pació Bellaterra Municipi i, alhora, demanar-
los suport, respecte i compromís amb el resul-
tat del Procés. 

Aquest procés participatiu segueix el mateix 
format que varen adoptar les consultes realit-
zades per la creació de les noves comarques 
del Moianès i el Lluçanès, basades legalment 
en el títol tercer de la Llei de Consultes apro-
vada al Parlament de Catalunya i retallada pel 
Tribunal Constitucional.

En condicions desfavorables, 
Bellaterra seguiria sent solvent 
sense apujar impostos
_
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EL PRoCés DE PARTiCiPACió 
CiuTADANA 

BELLATERRA MuNiCiPi
_

A continuació, repassarem punt per punt els elements més importants del procés per 
conèixer bé tant el format, com el procediment que seguirà el Procés Participatiu 
Ciutadà Bellaterra Municipi.

L’oBjECTiu 
DEL PRoCés

Qui PoT 
PARTiCiPAR?

oN Es PoT 
PARTiCiPAR?

QuAN Es PoT 
PARTiCiPAR?

QuiNA és LA  
PREGuNTA?

QuÈ PuC 
REsPoNDRE?

Garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les 
institucions públiques per recollir l’opinió dels ciutadans respecte 
la creació del Municipi de Bellaterra

Tots els majors de 16 anys empadronats a l’àmbit de l’EMD de 
Bellaterra a data 10 de setembre de 2015

Els dies 10, 11, 14 i 15 de setembre en horari de 9.00 – 21.00h

Sí     
No      
Altres* ____________________

*L’opció altres disposarà d’una línia perquè aquell 
que ho cregui convenient, pugui escriure la seva 
proposta, que és una alternativa oberta a les dues 
opcions tancades que té la pregunta formulada 

Vol que Bellaterra esdevingui un Municipi?

Al Centre Cívic de Bellaterra, situat a la Plaça Maragall
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Un òrgan de control elaborat amb juristes i politòlegs amb 
la finalitat d’aprovar el correcte transcurs i els resultats del 
procés. Composat per 1 presidenta i 4 membres. La presidenta 
serà la Sra. Beatriz Ripol, actual secretaria de l’EMD Bellaterra; 
i els 4 membres que l’acompanyaran són:
• La Sra. Aurora Corral, secretaria de l’ajuntament de 

Cerdanyola. 
• El Sr. josé Antonio jiménez, exsecretari de l’EMD de 

Bellaterra.
• La Sra. Marta Martorell, directora de Civis. 
• El Sr. joan Botella, degà de la facultat de ciències 

polítiques i de sociologia de la UAB. 

Els voluntaris es poden apuntar a info@bellaterra.diba.cat o 
trucant a l’EMD, 93.518.18.30. El dia 7 de setembre a les 12h es 
farà un sorteig públic per designar els membres de les meses.

CoNvoCATòRiA 
PúBLiCA PER 
CoBRiR AMB 
voLuNTARis 

ELs LLoCs DE 
PREsiDENT i voCAL 

DE CADA MEsA

CREACió 
D’uN òRGAN 
DE CoNTRoL 

EsPECífiC PER 
AL PRoCés DE 
PARTiCiPACió 

CiuTADANA

Llavors hi ha altres elements del Procés Participatiu de la 
Ciutadania Bellaterra Municipi que són indispensables pel 
bon funcionament

LA BUTLLETA

proces participatiu.indd   5 27/08/2015   13:50:47



06

PRoCEDiMENT  DEL 
PRoCés DE PARTiCiPACió 

CiuTADANA_
Ara veiem, seguint la cronologia, com es desenvoluparà tot el procés, des del 
primer dia de la campanya informativa fins a la publicació dels resultats. 

Es fixa del dia 25 d’agost a les 00:00h del dia 10 de 
setembre. Durant aquest període, l’EMD posarà 
a disposició de les entitats o associacions que ho 
requereixen l’espai del Centre Cívic de la plaça 
Maragall, perquè puguin fer actes de campanya 
i/o debat públic en relació a les alternatives 
plantejades i publicar-ho al taulell d’anuncis i a la 
web de l’EMD Bellaterra. Tot això, sempre i quan 
no es sol•liciti l’espai en els dies de Festa Major. 

En acabat el període de campanya, a partir del 10 
de setembre es viuran 4 jornades, de 9 a 21h, en 
les quals tots els veïns de Bellaterra en situació 

 El dia 15 de setembre a les 21h, es tancarà el 
període de votació i els voluntaris de les meses, 
amb la supervisió de l’òrgan de control explicat 
anteriorment, faran el recompte de vots. Finalitzat 

La CaMpanya InForMatIva

LES JornaDES DE partICIpaCIÓ

paral•lelament, l’EMD Bellaterra també anuncia 
la celebració de dos actes oficials englobats dins 
el període de campanya informativa:
•	 7 de setembre: jornada de debat reservada 

per als col•lectius partidaris del ‘no’ o altres 
propostes.

•	 8 de setembre: jornada de debat reservada 
per als col•lectius partidaris del ‘Sí’ o altres 
propostes.

de poder participar podran acudir al Centre Cívic 
de la Plaça Maragall a dipositar la seva butlleta a 
l’urna de la mesa corresponent. 

rECoMptE DE votS

el recompte, l’òrgan de control procedirà a publicar 
i donar validesa als resultats mitjançant la web de 
l’EMD i els mitjans de comunicació interessats en 
l’acte. 

Durant aquests dies de campanya, tots els veïns i veïnes de Bellaterra rebran a casa la butlleta 
de participació. A les meses de votació però, també hi haurà butlletes per si hi ha algú que 
prefereix agafar-la d’allí o se l’oblida a casa. 
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El dia 7 de setembre a les 12h es farà un sorteig públic per designar els membres de les meses.

fEs-TE voLuNTARi 
PEL PRoCés 

PARTiCiPATiu 
BELLATERRA MuNiCiPi!

APuNTA’T A 
info@bellaterra.diba.cat

 o TRuCA A 
L’EMD BELLATERRA 

93.518.18.30
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Punt d’informació a la Plaça del Pi
de l’1 al 9 de setembre
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