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

EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 19 DE MARÇ DE 2013. 

 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia dinou de març de 2013, es reuneixen en la Sala de Plens 

els membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en 

sessió plenària extraordinària per tractara els assumptes de l’ordre del dia de la seva 

convocatoria que a continuació es relacionen: 

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

vocals: 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

Excusa la seva absència el Sr. Miquel Àngel Vázquez Heras. 

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. 

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

Únic.- Nomenament de personal tècnic inspector en materia urbanística i d’activitats. 

Atès la competència inspectora en materia urbanística i d’activitats segons delegació 

d’atorgament i termes establerts en les pròpies Bases que regulen la prestació de serveis, 

funcionament i finançament de l’EMD Bellaterra, aprovades en sessió del Ple de l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès de 21 de juliol de 2005, i sancionades pel Decret 169/2009, de 3 de 

novembre, del President de la Generalitat, en la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i altra normativa sectorial 

corresponent de general aplicación. 

Atès l’acord de la Junta de Veïns en sessió extraordinària de data 11 de febrero de 2013 

d’exercir la facultat inspectora en materia urbanística i d’activitats en els termes legalment i 

reglamentàriament establerts per a cada matèria i per delegació de l'Ajuntament de 
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Cerdanyola del Vallès, tenint en compte, en tot cas, que la facultat sancionadora correspon al 

referit Ajuntament. 

Aquesta Presidència eleva a la Junta de Veïns l’adopció del present acord; 

Primer.- Nomenar al Sr. Eduard Fenoy Palomas, arquitecte urbanista, tècnic inspector en 

materia urbanística i d’activitats de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, d’acord 

amb la proposta presentada. 

Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Eduard Fenoy Palomas. 

 

Debat.- 

El Sr. President pren la paraula i exposa el següent: 

El punt el que fa es nomenar al Sr. Eduard Fenoy com a inspector oficial urbanístic i d’activitats 

de l’EMD. Per que conegueu la seva trajectòria, actualment és l’arquitecte municipal de 

l’Ajuntament de Callús i de l’Ajuntament de Mura; té experiencia molt amplia en temes 

d’urbanisme, ja que ha participat en el planejament general de vàris pobles de Catalunya com 

a Piera, Santa Margarida de Palautordera i actualment està fent activitats de catalogació de 

masies. 

És la persona que trobem adient, ja que té la capacitat per fer les dos versions, la inspecció 

urbanística i la inspecció d’activitats. 

El Sr. Folch pren la paraula i fa les següents preguntes: 

1º) Entenem que la facultat sancionadora correspon a l’Ajuntament de Cerdanyola. Entenem 

que agafem un inspector per fer la feina d’inspecció, però que cobra l’Ajuntament de 

Cerdanyola, sense cap traspàs de diners. Ens aplaudirán i ens donaran les gràcies. Nosaltres 

vam dir la nostra votació era si traspassaven els diners. Es fer estalviar diners a l’Ajuntament. 

Fem la despesa perque recaudin més diners a l’Ajuntament. 

2on.- Quin tipus de contracte té el Sr. Fenoy, si és laboral, si és mercantil, és un profesional, si 

s’ha fet un concurs? 

3er.- D’on surten els diners? Com l’Ajuntament no es traspassarà els diners 

Aixó vol dir menys diners de manteniment i altres coses. Per facilitar que la gent a lo millor per 

pintar la casa, per fer quatre coses, tingui que pagar, perque vagi a l’Ajuntament de 

Cerdanyola.                                          Amb la crisis que hi ara noves cases no crec que es facin 

gaires. Fem un favor a l’Ajuntament. 

 

2on.- El tipus de contracte. S’ha fet un concurs, és personal laboral? En una entitat pública es 

fan concursos. 
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La Secretària contesta que es tracta d’un contracte de serveis menor. És un profesional. 

Regulat en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per un termini inferior a un 

any i per un import no superior a 18.000.- euros. 

El Sr. Folch pregunta per quin import està contractat el Sr. Fenoy. 

El Sr. Andreu contesta que, cobrarà segons inspeccions. 

El Sr. Folch contesta: Tindrà un interés en fer totes les inspeccions per guanyar més diners.No 

és diners fixe. Està incentivat. Els veíns de Bellaterra tindrem que pagar més per qualsevol 

tipus d’obra que es vulgui fer. Crec que fem un favor a l’Ajuntament de Cerdanyola, perque 

fem la feina i l’Ajuntament recauda. La fem nosaltres sense cap benefici. Penso que el 

manteniment de l’espai públic és lo pitjor de Bellaterra. 

No sé que guanyem. Sé que perdem, però qué guanyem? 

El Sr. President pren la paraula i exposa el següent: 

La facultat inspectora fa que a Bellaterra se puguin obrir els expedients i es puguin pasar les 

infraccions urbanístiques que es puguin fer des de l’Ajuntament. 

Històricament tenim coses que  no s’ha perseguit. Aquí tenim una escola oberta amb una 

llicència d’activitats per part de Cerdanyola en un carrer sense sortida amb 200 alumnes, el 

que provoca problemes importants a Bellaterra. 

El fet de tenir una facultat inspectora que permet quan s’està obrint mirar si l’activitat s’ajusta 

a la llei i fer expedient que a Cerdanyola, i puguer dir aixó aquí no cassa bé, i si no                  

cassa be, s’haurà de revisar. Es una eina que molt inteligentment es va acordar quan                    

es va fer el conveni. 

Per nosaltres tenir la facultat inspectora d’urbanisme i d’activitats és una cosa en positiu. 

Històricament, Cerdanyola ha fet coses que no s’ha ajustat a dret. Fent la inspecció fa que com 

a mínim hi hagi una petita defensa des de Bellaterra per poder vigilar que es facin bé les coses 

des d’allà. 

2on.- Aquest senyor no va per lliure. El que nosaltres anomenem al Sr. Fenoy com arquitecte 

municipal és per les necessitats de l’EMD. Aquest senyor no anirá fent inspeccions i anar 

facturant a l’EMD per què tingui interés econòmic en fer una feina. L’EMD si reb la denuncia 

d’un veí tindrà que fer la inspecció. 

El Sr. Folch respon que l’interès econòmic ho tindrà, jo no sé l’interès de l’EMD. Si 

l’Ajuntament fa coses il.legals cal denunciar als Tribunals. El tema de l’escola tampoc es resol 

amb aixó. A més estem en época que no hi ha terreny, que casi no es construeix res. És un 

tema que no crec sigui important per la gent ni es guanya res. 

El Sr. President exposa que, a can Jeroni Martí estant fent obres sense permís. El fet s’ha 

denunciat a Cerdanyola i no venen. 
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La responsabilitat per conveni és de l’EMD, per què el conveni ho diu així. Estem d’acord que el 

conveni tendría que tenir previst una partida, però el conveni és el que és. El conveni diu aquí 

hi ha responsabilitat de l’EMD. La decissió és dir o bé abandonarla o bé exercirla i mirar de 

treure el finançament d’altre partida. És més important pel govern tenir la competència 

inspectora per poder defensar Bellaterra de temes urbanístics amb consequències importants 

de cara al poble que no pas tenir partida en altres coses que són més superflues. 

Si algun dia fem nova negociació del conveni serà una cosa que caura pel seu propi pes. Tenim 

una responsabilitat, que téuna despesa i no està contemplada en el conveni. S’hauria de posar 

sobre la taula. No entenem que tenim que renunciar a la facultat inspectora, si no tot el 

contrari, la hem de posar en marxa i ens ajudarà a puguer mantenir més protegida Bellaterra 

de coses que puguin venir des d’allà. 

El Sr. Folch respon que en el tema de la recollida d’escombreries d’un dia més el seu grup va 

acordar donar suport al govern si no fos un precedent, ja que és molt perillós agafar la 

competència sense traspàs de diners. Anem agafant competències sense que ens traspassin els 

diners. Aquesta ja és la segona. Jo crec, que allà a l’Ajuntament brindaran amb una copa de 

cava amb aquest acord, van agafant competències sense donar-lis els diners. Jo estaría 

contentísim. És el  segon precedent d’agafar competències sense tenir els recursos. Les 

facilitem que quan negociem el nou conveni diguin com això ja ho fan, no els donem els diners. 

El Sr. President pregunta si hi ha alguna cosa més i es passa la proposta a votació. 

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

contra de Convergència i Unió (CiU), perqué no venen els recursos. No perquè estem en 

desacord de la competència. 

 

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:30 hores hores, amb el vistiplau del Sr. 

President, a Bellaterra, a 19 de març de 2013. Dono fe, la Secretària.  

 

Vist-i-plau,                                                                                      Dono fe, 

 

EL PRESIDENT                                                                                 LA SECRETÀRIA 


