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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I L’ENTITAT 

MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA PER REVISAR LES BASES 

QUE REGULEN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, FUNCIONAMENT I FINANÇAMENT 

DE L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA. 

 

A la Casa de la Vila, de Cerdanyola del Vallès, a [data] 

REUNITS: 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Escolà Sánchez, com a Alcalde de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, actuant en la representació que li atorga l’article 53.1.a) del 

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 (en endavant TRLMRLC). 

D’altra part, el Sr. Ramon Andreu Atik, com a President de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra (en endavant EMDB), actuant en la representació que li 

atorga l’article 83.1 del TRLMRLC. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la 

representació en què intervenen i, de manera especial, per a l’atorgament d’aquest 

conveni: 

 

MANIFESTEN: 

Primer. L’EMDB va ser proposada per l’òrgan plenari de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès el 24 de novembre del 2005 i es va constituir per Decret del Govern de la 

Generalitat de Catalunya núm. 167/2009, de 3 de novembre de 2010, havent funcionat 

des de la seva creació per les “Bases que regulen la prestació de serveis, funcionament 

i finançament de la EMDB”. Aquestes bases regulen el nom i els límits territorials als 

que s’estén la jurisdicció de l’EMDB, la separació del patrimoni, les competències, el 

funcionament i el finançament de l’EMDB. 

Segon. Vista la necessitat de revisar el marc de relacions entre l’Ajuntament de 

Cerdanyola i l’EMDB per donar compliment a la Resolució 27/XI del Parlament de 

Catalunya del 29 de març de 2016 sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del 

Vallés.  

Tercer. Aquest conveni es formalitza a l’empara dels articles 82 del TRLMRLC, l’article 

48 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i els 

arts. 106 i següents. de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les 

Administracions Públiques de Catalunya. 

Quart. Vista les referències que va fer la Comissió de Delimitació Territorial vers l'àmbit 

de l'EMD Bellaterra degut a l'existència de zones colindants a l'EMD separades del nucli 

urbà de Cerdanyola i aïllades per importants infraestructures. S'acorda l'ampliació de 

l'àmbit de l'EMD segons el plànol adjunt a l’Annex 1.  
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En virtut del que s’ha exposat, les parts signatàries acorden pactar les següents 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Modificació de les bases 

S’acorda la modificació de les Bases aprovades el seu dia per la constitució de l'EMD 

Bellaterra amb el següent redactat: 

 

Proposta de Modificació de Bases 

 

BASES QUE REGULEN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, FUNCIONAMENT I 

FINANÇAMENT DE L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 

BELLATERRA. 

 

I.- NOM I LÍMITS TERRITORIALS EN ELS QUALS L’ENTITAT EXERCEIX LES 

SEVES COMPETÈNCIES. 

 1.- L’Entitat es denomina “Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra” 

2.- Els límits territorials de l’Entitat són els que consten en el plànol que s’adjunta 

com a Annex 1. Un cop aprovada la modificació de les Bases de l’EMD Bellaterra 

pel Departament de Governació i Administracions Públiques, en un termini de 

tres mesos, el Departament de Governació i Administracions Públiques, 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’EMD de Bellaterra estendran 

conjuntament la nova acta de delimitació i fitació dels límits.   

 

II.- SEPARACIÓ DE PATRIMONI 

 L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’òrgan de govern de l’EMD han executat 

la segregació patrimonial resultant de la constitució de l’Entitat. 

 

III.- COMPETÈNCIES DE L’EMD 

 D’acord amb el que preveu l’article 79.1.c), en relació amb l’article 82, ambdós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós aprovat pel Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, les competències que assumeix l’Entitat Municipal 

Descentralitzada són les següents: 

III.1 – Competències pròpies de l’EMDB 

L’EMDB exercirà com a pròpies, totes les competències que es troben previstes en 

l’article 82.1 LMRLC i que són: 
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 La vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals. 

Aquesta vigilància es realitzarà amb la col·laboració dels serveis municipals de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i molt especialment mitjançant la seva Policia 

Local.  

 La conservació i l’administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la 

regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals. 

 L’enllumenat públic i la neteja viària. 

 L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal 

d’interès exclusiu de l’entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de 

la comarca. 

 L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit. 

L’EMDB exercirà la competència de regulació i ordenació del trànsit de vehicles i 

persones dins del seu nucli d’actuació. 

 La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric 

i artístic del seu àmbit. 

Els parcs i els jardins urbans de caràcter metropolità seran conservats i mantinguts 

per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès o per l’entitat supramunicipal competent. 

 Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat. 

 

III.2- Competències que delega l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a 

l’EMDB per la seva execució 

 En matèria urbanística: 

 La promoció i l’aprovació dels plans de millora urbana que tinguin incidència 

exclusiva en l’àmbit de l’EMDB i que incloguin sistemes al servei exclusiu de les 

necessitats de les persones residents a l’àmbit territorial de l’EMDB. 

 La concessió de llicència urbanística dels actes que s’indiquen a continuació i 

que es duguin a terme íntegrament en l’àmbit territorial de l’EMDB: 

 Els moviments de terra i les explanacions dels terrenys. 

 Les parcel·lacions urbanístiques 

 La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja 

existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, 

requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial. 

 La primera utilització i ocupació parcial dels edificis. 

 El canvi dels edificis a un ús residencial. 
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 L'extracció d’àrids i l'explotació de pedreres. 

 La acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 

característiques del paisatge. 

 La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs 

perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària. 

 La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva. 

 L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 

 La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o 

complexa. 

 Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 

 La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin 

provisionals o permanents. 

 La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, 

d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació 

d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures 

relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord 

amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de 

declaració responsable que s’hi estableix. 

 La intervenció en els bens sotmesos a un regim de protecció patrimonial 

cultural o urbanística. 

 Els usos i les obres provisionals. 

 Els actes subjectes a llicència urbanística que es duguin a terme en sòl no 

urbanitzable i urbanitzable no delimitat. 

 

 L’actuació referida als actes de comunicació prèvia a què fa referència l’article 

187.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’Urbanisme (TRLU), respecte d’actuacions que es duguin a terme 

exclusivament en l’àmbit territorial de l’EMDB. 

 Les ordres d’execució i la declaració de l’estat ruïnós de construccions, en els 

termes establerts en els articles 197 i 198 del TRLU, sempre i quan se 

circumscriguin a l’àmbit territorial de l’EMDB. 

 Les actuacions en matèria de protecció de la legalitat urbanística, en els termes 

establerts en els arts. 199 a 210 del text refós de la llei d’urbanisme aprovat pel 

decret legislatiu1/2010 de 3 d'agost, sempre i quan se circumscriguin a l'àmbit de 

l'EMD Bellaterra. 

 La disciplina urbanística respecte d’actes tipificats que estenguin els seus 

efectes a l’àmbit exclusiu de l’EMDB. 



5 
 

 Les normes urbanístiques de qualsevol tipus, que afectin exclusivament l’EMD 

de Bellaterra, seran tramitades per l’Ajuntament a proposta de la Junta de veïns 

de l’EMD. 

 En la tramitació de qualsevol figura de planejament urbanístic que correspongui 

a l’Ajuntament la competència per la seva aprovació i que afecti a l’àmbit 

territorial de Bellaterra, al marge de la preceptiva audiència de l’EMD, es 

mantindran de manera sistemàtica contactes informatius i de col·laboració entre 

els serveis tècnics d’ambdues entitats, regidories i vocalies corresponents. 

 

 En matèria d’activitats: 

 Les actuacions que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, atorga als ajuntaments respecte de les activitats 

sotmeses al règim de comunicació, de conformitat amb l’ordenança aprovada 

per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sempre i quan l’activitat es 

desenvolupi íntegrament en l’àmbit territorial de l’EMDB i incideixi, de manera 

exclusiva, en les persones residents en el seu àmbit territorial. S’hi inclou, les 

actuacions de control, inspecció, sanció i execució forçosa respecte de les 

esmentades activitats. 

 Les actuacions que la Llei 16/2915, de 25 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 

locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica atorga als ajuntaments 

respecte de les activitats econòmiques innòcues sotmeses a declaració 

responsable, sempre i quan l’activitat es desenvolupi íntegrament en l’àmbit 

territorial de l’EMD Bellaterra. S’hi inclou les actuacions de control, inspecció, 

la sanció i execució forçosa respecte de les esmentades activitats. No 

quedarien incloses en la delegació les actuacions referides a les activitats 

econòmiques de baix risc sotmeses al regim de comunicació prèvia d’acord 

amb l’esmentada llei de simplificació.  

 

 En matèria de nomenclàtor: 

Les noves denominacions i els canvis de nomenclatura dels carrers, places, parcs, 

camins, etc. de l'àmbit de l'EMD Bellaterra es realitzaran única i exclusivament per 

l'EMD Bellaterra. 

 

 En matèria de padró municipal d’habitants: 

L’expedició de volants d’empadronament referits a les persones residents a l’àmbit 

territorial de l’EMDB. 
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 De les competències pròpies del municipi que no es consideren expressament 

competències pròpies de les entitats municipals de Catalunya, correspon a l’EMDB, 

la prestació dels serveis següents: 

 La mobilitat. 

 La protecció civil, la prevenció i extinció d’incendis. 

 La pavimentació de vies públiques urbanes. 

 L’ocupació del lleure. 

 El turisme. 

 La cooperació amb les administracions educatives en l’obtenció dels solars 

necessaris per a la construcció de nous centres docents. 

 La promoció de la participació de ciutadans i ciutadanes en l’ús eficient i 

sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

 La denominació dels carrers i places. 

 

La competència de l’EMDB en els serveis indicats es durà a terme amb l’abast que 

s’indica a continuació, amb el benentès que, en tot cas, l’exercici de la competència 

es restringeix a l’àmbit territorial de l’EMDB. 

 La protecció civil, la prevenció i l’extinció d’incendis: 

L’EMDB no té competència per a l’elaboració de plans bàsics d’emergència, la 

qual correspon al ple municipal per a tot el territori de Cerdanyola del Vallès. 

L’EMDB, si concorren les circumstàncies exigides normativament, estarà 

obligada a elaborar els plans d’autoprotecció a què es refereix l’article 19 de la 

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per tal de preveure 

les emergències que puguin produir-se com a conseqüència de la seva pròpia 

activitat i en els seus centres, amb respecte de les prevencions del Pla bàsic 

d’emergència municipal; en els termes establerts en el Decret 30/2015, de 3 de 

març, que aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d’autoprotecció i en fixa el contingut. 

L’EMDB podrà integrar-se, amb un representant, en la Comissió Local de 

Protecció Civil. 

 La pavimentació de les vies urbanes: 

Correspondrà a l’EMDB la pavimentació de les vies urbanes que transcorrin 

íntegrament pel seu àmbit territorial. No obstant això, si la gestió separada 

d’aquest servei comporta un increment dels costos derivats de la pavimentació 

de les vies publiques, l’EMDB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

s’obliguen a establir fórmules de col·laboració (contractació pública 

cofinançada, per exemple) per aprofitar les economies d’escala. 
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L’activitat urbanitzadora no es considera una competència pròpia d’aquestes 

entitats municipals. 

 L’ocupació del lleure: 

L’EMDB serà competent per dur a terme les activitats que consideri en la 

promoció de l’ocupació del lleure. 

 El turisme: 

L’EMDB serà competent per dur a terme les activitats que s’indiquen en matèria 

de turisme, sempre que aquestes activitats limitin els seus efectes al seu àmbit 

territorial, d’acord amb les prevencions de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de 

Turisme de Catalunya: 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès local. 

 La declaració dels recursos turístics d’interès local i, si escau, la iniciativa 

perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 

 La promoció de l’atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits 

territorials en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d’interès 

turístic d’indrets, béns o serveis localitzats dins llur àmbit territorial. 

 Promoció de la participació de ciutadans i ciutadanes en l’ús eficient i sostenible 

de les tecnologies de la informació i les comunicacions: 

L’EMDB serà competent per dur a terme les activitats que consideri en la 

promoció de la participació de la ciutadania en l’ús eficient i sostenible de les 

tecnologies de la informació i les comunicacions, sempre que aquestes 

activitats es dirigeixin a les persones residents al nucli de Bellaterra. 

 

IV.- POLICIA LOCAL DE CERDANYOLA ESPECÍFICA PER A BELLATERRA 

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’EMD de Bellaterra acorden que es creï una 

unitat de la Policia Local de Cerdanyola específica de Bellaterra al càrrec d’un caporal, i 

amb una dotació mínima de 4 agents, amb vehicle propi i material per dur a terme les 

seves tasques. Aquesta unitat realitzarà les tasques de vigilància dels béns d’ús públic, 

control del trànsit –ex art. 7, a)- i seguretat pública del àmbit territorial de l’EMD 

Bellaterra. 

 

Aquesta unitat dependrà orgànica i funcionalment de l’Alcalde de Cerdanyola o el 

regidor en qui delegui i del Cap de la seva Policia Local, i haurà de coordinar-se amb el 

President/a de l’EMD de Bellaterra, informant periòdicament de les tasques realitzades i 

de la programació a realitzar. Essent el topall màxim de la despesa de 240.327,53 € per 

any. Aquesta quantitat serà actualitzada anualment, a contar des del any 2018, per 

l’IPC espanyol. 

 

En aquest sentit el President/a de l’EMD de Bellaterra serà convocat per el Sr/a Alcalde  

a totes les Juntes de Seguretat de Cerdanyola.  
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V.- EL FINANÇAMENT DE l’EMDB. 

El sistema de finançament de l’EMDB tindrà en compte el requisit general establert en 

l’article 80.2 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

1) Per al finançament de l’EMD Bellaterra, l’Ajuntament de Cerdanyola realitzarà una 

aportació anual equivalent al 3,20% dels ingressos següents de l’últim exercici 

liquidat: 

 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les quotes de l’IBI de Cerdanyola de 

l’últim exercici liquidat. 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les quotes de l’IAE de Cerdanyola de 

l’últim exercici liquidat. 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les quotes de l’IVTM de Cerdanyola de 

l’últim exercici liquidat. 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les quotes de l’ICIO de Cerdanyola de 

l’últim exercici liquidat. 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les quotes de l’IIVTNU de Cerdanyola 

de l’últim exercici liquidat. 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les quotes de totes les taxes a que es 

refereix l’article 20 TRHL de Cerdanyola de l’últim exercici liquidat amb exclusió 

d’aquelles que el fet imposable de les quals correspongui a una competència de 

l’EMD Bellaterra.  

 El 3,20% de l’import de la recaptació de l’Ajuntament de Cerdanyola en els tributs 

de l’Estat de l’últim exercici liquidat amb exclusió dels imports que rep 

l’Ajuntament de Cerdanyola destinats a entitats supramunicipals. 

 El 3,20% de la recaptació líquida de totes les multes i sancions imposades per 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès corresponent a l’últim exercici liquidat amb 

exclusió d’aquelles que corresponguin respecte d’obligacions en àmbits materials 

de les competències de l’EMD Bellaterra, atès que l’EMD Bellaterra percebrà 

directament l’import de les multes i de les sancions que imposi la Policia Local en 

el seu àmbit.  
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2) A aquesta quantitat se li sumarà, íntegrament, l’import de les multes i de les 

sancions que imposi la Policia Local en l’àmbit de l’EMD Bellaterra. 

3) L’esmentat percentatge del 3,20% podrà ser objecte de revisió si s’implanten nous 

serveis o si es produeixen modificacions significatives en la prestació dels serveis 

per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès o per part de l’EMD Bellaterra, 

que comportin variacions de costos superiors + -5%. 

4) L’ingrés efectiu de l’aportació econòmica anual de l’Ajuntament a favor de l’EMDB 

es farà semestralment, per meitats, no més tard del darrer dia del primer mes de 

cada semestre natural (gener i juliol). 

5) Si el personal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, d’acord amb l’EMDB, 

presta serveis en l’àmbit de l’EMDB que siguin competència d’aquesta, el cost 

d’aquesta prestació de serveis serà avaluat i descomptat de l’aportació municipal. 

 

S’adjunta com a Annex 2 a aquest conveni el càlcul per a l’anualitat 2018. 

 

VI.- LES INVERSIONS EN L'ÀMBIT DE L'EMD BELLATERRA 

L'Ajuntament de Cerdanyola destinarà l'equivalent al 10% del pressupost de 

finançament anual de l'EMD a inversions en l'àmbit de l'EMD Bellaterra. Les actuacions 

que es puguin realitzar amb aquests recursos econòmics que aportarà l’Ajuntament de 

Cerdanyola seran pactades entre l'Ajuntament i l'EMD durant el mes de gener de l’any 

en curs.  

En cas que no hi hagi acord entre les dues parts, l’Ajuntament transferirà a l’EMD el 

50% del pressupost d’inversions durant el mes de febrer de l’any en curs perquè l’EMD 

pugui realitzar la inversió que decideixi i l’Ajuntament disposarà de l’altre 50% per 

realitzar una inversió a Bellaterra durant el mateix any.  
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ANNEX 1: LÍMITS TERRITORIALS DE L’EMD BELLATERRA 
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ANNEX 2: INFORME ECONÒMIC PER AL CÀLCUL PER A L’ANUALITAT 2018 

 

El càlcul per a l’anualitat del 2018 ha tingut en compte els següents criteris: 

 

1) Els serveis que presta l’EMDB a la seva població que són susceptibles de ser 

finançats a través de taxes, preus públics o contribucions especials, es financen de 

manera exclusiva a través de recursos propis de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada. 

2) La resta de serveis que presta l’EMDB a la seva població, ja siguin competències 

pròpies o en virtut de delegació per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 

s’avaluen pel que fa al cost, per l’equivalència del cost que suporta l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès en aquells serveis, calculats en euros per any i en funció 

d’uns coeficients que es descriuen a continuació:  

 

Codi Coeficient Dades 

Q1 Proporció de nombre d'habitants 
núm. total d'habitants a Cerdanyola del 
Vallès 

    núm. d'habitant EMD Bellaterra 

      

Q2 Proporció metres de via pública 
Total metres lineals de via pública  
Cerdanyola del Vallès 

    
Metres lineals de via pública a l'EMD 
Bellaterra 

      

Q4 
Proporció de zones verdes de 
titularitat municipal 

m2 total de zones verdes a Cerdanyola 
del Vallès 

    m2 de zones verdes a l'EMD Bellaterra 

      

Q5 Mitjana aritmètica de Q1 i Q2   

      

Q6 Mitjana aritmètica de Q1 i Q4   

 

 

3) El cost dels serveis s’ha calculat d’acord amb la darrera memòria de costos de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (2016).  

4) Una vegada establert el cost dels serveis que presta en el seu àmbit territorial i a la 

seva població l’EMDB, d’acord amb els criteris anteriors, es determina que el 

percentatge dels ingressos no finalistes del pressupost municipal que es destinen 

al finançament d’aquests serveis, és a dir, tots els conceptes indicats en l’article 2 
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TRLRHL, de les contribucions especials, de les taxes específiques i dels preus 

públics específics, és del 3,20%. 

5) L’aplicació dels coeficients en cadascuna de les partides referents a les competències 
descrites anteriorment es farà de la següent manera:  

 

Concepte Coeficient 

Competències pròpies  

a) La vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals. 

Cost total sou base categoria E *10 

b) La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la 
regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals. 

d) L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal 
d'interès exclusiu de l'entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de 
la comarca. 

f) La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric 
i artístic del seu àmbit. 

Centres cívics Q1 

Zones verdes i forestals, manteniment vials Q6 

Manteniment, reparació, conservació, millora, 
rehabilitació dels béns mobles i immobles Q1 

Pavimentació vies urbanes Q5 

c) L'enllumenat públic i la neteja viària. 

Enllumenat públic Cost real 

Neteja viària Cost real 

e) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.  

Seguretat ciutadana i policia local Q5 

g) Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat. 

Festes locals Q1 

Joventut Q1 

Cultura Q1 

Patrimoni històric artístic Q1 

Promoció de l'esport Q1 

Turisme Q1 

Participació ciutadana Q1 

Cooperació amb administracions educatives  Q1 

Competències delegades 

Cost total Secretaria *30% 

Cost total Cap de servei (Gerència) *1 

Cost total A1 (Recursos Tècnics) *3 

Cost total C1 (Recursos administratius) *3 

Cost total E (Conserges) *2 

Despeses de comunicació 10.000€  

Despeses de representació política 22.000€  

Despeses en consumibles d'oficina 8.000€   

Càrrecs electes 31.000€ 
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El càlcul per a l’anualitat 2018 és, doncs, el següent: 

 

Concepte i partida Quantitat 

82.1 Competències pròpies   

a) La vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals.  

      

b) La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus 
béns comunals. 

d) L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no 
són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca. 

f) La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit. 

Centres cívics 33700 10.931,44 

Zones verdes i forestals, manteniment vials 15330, 15340, 15350 

178.899,11 
 

Manteniment, reparació, conservació, millora, rehabilitació dels béns 
mobles i immobles 

21200, 21300, 21201, 
21301 

Pavimentació vies urbanes 15320 

     

©) L’enllumenat públic i la neteja viària.    

Enllumenat públic 15340, 22100 140.710,54 

Neteja viària 16300 247.875,16 

     

e) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.  

Seguretat ciutadana i policia local 13210, 13200 82.178,44 

     

g) Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat. 

Festes locals 33800 10.589,90 

Joventut 33020 18.088,95 

Cultura 33000, 33010, 33400 100.074,51 

Patrimoni històric artístic 33300, 33600 36.091,60 

Promoció de l'esport 34100 33.666,30 

Turisme 43200 1.628,86 

Participació ciutadana 92430 10.361,31 

Cooperació amb administracions educatives  32010 20.359,88 

      

82.2. Competències delegades 

Secretaria Cost personal Secretaria 27.090,21 

Gerència 
Cost personal Cap de 
servei 65.326,14 

Recursos Tècnics Cost personal categoria A1 150.048,56 

Recursos administratius Cost personal categoria C1  91.893,96 

Conserges Cost personal categoria E 49.194,47 

Despeses de comunicació 10.000,00 10.000,00 

Despeses de representació política 22.000,00 22.000,00 

Despeses en consumibles d'oficina 8.000,00 8.000,00 

Càrrecs electes 31.000,00 31.000,00 

   

Total pressupost corrent  1.346.010,37 

Inversions *10% 134.601 

   

Total a 2018  1.480.611,37 

 



14 
 

6) Aplicant aquesta formula, amb els coeficients acordats, sobre la liquidació de 

l’Ajuntament de Cerdanyola de l’any 2016, l’aportació final de l’Ajuntament a l’EMD 

equival a 1.480.611,37€ per a l’any 2018. Aquesta xifra correspon al 3,20% de la 

recaptació líquida de l’Ajuntament dels següents conceptes:  

 La recaptació líquida de totes les quotes de l’IBI de Cerdanyola del Vallès 

corresponent a l’any 2016. 

 La recaptació líquida de totes les quotes de l’IAE de Cerdanyola del Vallès 

corresponent a l’any 2016. 

 La recaptació líquida de totes les quotes de l’IVTM de Cerdanyola del Vallès 

corresponent a l’any 2016. 

 La recaptació líquida de totes les quotes de l’ICIO de Cerdanyola del Vallès 

corresponent a l’any 2016. 

 La recaptació líquida de totes les quotes de l’IIVTNU de Cerdanyola del Vallès 

corresponent a l’any 2016. 

 La recaptació líquida de totes les quotes per les taxes a què es refereix l’article 

20 TRHL corresponent a l’exercici 2016, amb exclusió d’aquelles el fet 

imposable de les quals correspongui a una competència de l’EMD de Bellaterra, 

atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada podrà exigir les seves pròpies 

taxes.  

 Import de la participació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en els tributs 

de l’Estat corresponent a l’any 2016, amb exclusió dels imports que rep 

l’Ajuntament destinats a entitats supramunicipals. 

 La recaptació líquida de totes les multes i sancions imposades per l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès corresponent a l’any 2016, amb exclusió d’aquelles 

que corresponguin a infraccions respecte d’obligacions en àmbits materials de la 

competència de l’EMDB, atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada percebrà 

directament l’import de les multes i de les sancions que imposi la Policia Local 

en el seu àmbit. 

 

Segona.- Modificació del conveni  

Aquest conveni queda sotmès a les modificacions normatives que es produeixin en el 

futur. Per tant, ambdues parts es comprometen a renegociar les clàusules concretes, o 

la totalitat del conveni, que esdevinguin contràries a dret o que precisin d'adequació 

normativa en el futur.  
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Igualment, aquest conveni es podrà modificar per acord mutu de les parts.  

Tercera.- Causes i efectes de l'extinció del conveni  

Són causes d’extinció d’aquest conveni:  

a) El mutu acord entre les parts. 

b) Les que puguin resultar de la normativa vigent en cada moment.  

 

Quarta.- Mecanismes de seguiment i revisió: Comissió Tècnica de Seguiment 

(CTS) 

Amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim les actuacions de les parts, es crearà una CTS, 

que tindrà les funcions següents: 

 Proposar revisions el contingut del conveni, per actualitzar-lo periòdicament i 

establir-ne les instruccions concretes. 

 Proposar el contingut i redactat de les addendes a aquest Conveni. 

 Proposar els criteris d’interpretació del conveni i de la legislació vigent per tal 

d’homogeneïtzar i harmonitzar les actuacions de les parts. 

 Proposar els canvis reglamentaris necessaris per aconseguir l’efectivitat de les 

actuacions descrites al conveni. 

 Vetllar pel compliment dels acords que són objecte del conveni (seguiment i control 

de les actuacions). 

 Realitzar propostes tècniques per Resoldre de forma amistosa qualsevol desacord 

que sorgeixi en relació amb la interpretació i execució del Conveni. 

 Proposar addendes de modificació del Conveni. 

 

La CTS es regirà per les següents normes: 

 Estarà integrada per tres membres de cadascuna de les parts i un membre 

representant de la Direcció General d’Administració Local. 

 Les comunicacions i les convocatòries les realitzarà Direcció General 

d’Administració Local mitjançant comunicacions electròniques per iniciativa pròpia o 

a petició d'una de les parts.  

 Es reunirà alternativament a les seus de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i de 

l’EMDB, quan algun dels seus membres ho sol·liciti i, en tot cas, semestralment. 

 Es podrà convidar a assistir a les reunions als experts o tècnics que es considerin 

necessaris.  
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 El secretari corresponent a la seu de convocatòria aixecarà acta dels acords presos 

de la CTS. 

 En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del conveni 

susceptible de convertir-se en una qüestió litigiosa, les parts acorden convocar 

prèviament a la CTS. 

 La CTS podrà aprovar normes addicionals de funcionament intern de la CTS amb 

l’objecte de propiciar un desenvolupament àgil de les funcions encomanades. 

 
Cinquena.- Naturalesa jurídica i jurisdicció competent  

Aquest conveni té caràcter de conveni interadministratiu.  

Les parts es comprometen a resoldre les diferències que es puguin produir, 

preferentment, de manera extrajudicial.  

Si no s'arribés a cap acord per mecanismes extrajudicials, les parts podran acudir en 

defensa de les seves pretensions als òrgans competents de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, a qui correspon la competència objectiva en les matèries objecte 

d'aquest conveni.  

I com a prova de conformitat signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el 

lloc i en la data indicats a l’encapçalament.  

Sisena.- Publicació 

Una vegada aprovat el nou Conveni per les dues parts, caldrà publicar-lo en el BOP de 

Barcelona i presentar-lo al Departament de Governació i Administracions Públiques de 

la Generalitat per la seva aprovació definitiva. 

I com a prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, en el lloc i la data 

indicats a l’encapçalament. 

 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès      EMD de Bellaterra  

L’alcalde         El president 
Carles Escolà Sánchez      Ramon Andreu Atik 

 

 

La secretària general       La secretària interventora 

Aurora Corral García       Beatriz Ripol Carulla  


