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

EXTRAORDINÀRIA EL DIA 19 DE MARÇ DE 2015 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 19 de març de 2015, 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: 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MIQUEL ÀNGEL VAZQUEZ    (GpB) 

HELENA FIGUEROLA  LLAMAS    (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

 

Excusen la seva absència la Sra. Hortensia Torrecilla Santos (GpB).  

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb caràcter d’extraordinària i en primera 

convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la Secretària  Interventora de l’Entitat BEATRIZ 

RIPOL CARULLA. 

 

Avanç de començar, el vocal de CiU, Sr. Folch pren la paraula i exposa que ha hagut una confusió. Es va 

convocar el Ple com sessió ordinària i és extraordinària. En el seu dia, la Junta de Veïns va aprovar 

celebrar les sessions ordinàries la primera setmana del trimestre. Aquest trimestre no es va celebrar cap 

sessió ordinària. Per tant, la sessió d’avui és ordinària. Tampoc, per tant, es va fer la Junta de Portaveus. 

Sr. Andreu: Donat que, la sessió ordinària coincideix amb la Setmana Santa, fixem ja l’última sessió 

ordinària de la legislatura el proper dia 9 d’abril.  

 

Primer.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions 9 d’octubre de 2014 i 25 de novembre de 

2014. 

 

Segon.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 12/2015, d’entrega de la placa de gual. 
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Atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra té atribuïdes les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació de la taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres i 

les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 

tipus, 

Atès que la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió 

ordinària celebrada en data 10 d’octubre de 2013 va adoptar l’acord d’aprovació provisional de 

l’Ordenança reguladora  de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 

tipus i aprovada definitivament per la Junta de Veïns en sessió extraordinària de data 4 de 

desembre de 2013. 

 
Atès que la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió 
extraordinària celebrada en data del 4 de desembre de 2013 va aprovar com a punt cinquè el 
model de placa de guals de Bellaterra consistent en una senyal circular de 25 cm de diàmetre on 
hi està imprès un disc de prohibit aparcar sobre un fons groc on hi consten les lletres EMD 
Bellaterra i Gual permanent tal i com apareix en la il·lustració. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Atès  l’alta pressió fiscal que estant patint els veïns de Bellaterra, així com dur a terme una política 

d’actualització fiscal del padró de guals i de la seva regularització de tots els beneficiaris, de manera que 

es pugui fomentar no sols que els ciutadans siguin al corrent de pagament sinó l’actualització de les 

dades mateixes del padró que no siguin actuals, i  atès la necessitat d’actualitzar les plaques de gual 

antigues entregades per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal que les mateixes estiguin 

conformes amb el que preceptua la normativa actual. 

Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció. 

Atès les facultats que m’atorga la legislació vigent, 

HE RESOLT: 

Primer.- Entregar sense cost a tots els veïns que siguin al corrent de pagament de la taxa per les 

entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, 

càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, una placa de gual amb el nou format per 

tal que la substitueixin per l’antiga. 
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Segon.- Ratificar aquest acord per la Junta de Veïns. 

Tercer.- Notificar a tots els veïns inclosos al padró de gual. 

 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de l'Entitat 
Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President Ramon Andreu Atik, dicta 
aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, a 4 de març de 2015. 

 
EL PRESIDENT,                                                            LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA   

RAMON ANDREU ATIK 

 

Debat.- 

Sr. Andreu: Aquest acord es la ratificació de l’entrega de la placa de gual sense cost a tots els 

veïns que siguin al corrent de pagament de la taxa. Es repartirà casa per casa per les persones 

contractades amb el Pla Ocupacional de la Diputació de Barcelona.  

Sr. Folch: Encara que el disseny no ens acaba d’agradar, votarem a favor, atès que és una 

entrega sense cap cost pel veí de Bellaterra. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 
favor de Convergència i Unió (CiU). 

 
Tercer.- Moció que presenta el grup polític Gent per Bellaterra (GpB) amb el grup polític de 

Convergència i Unió (CiU) per requerir la restauració de Can Fatjó d’acord amb el Pla de 

restauració de l’activitat minera. 

S’adjunta text de la moció. 

Debat.- 

Sr. Andreu: Excusa a la vocal Tensi Torrecilla. Per part de la plataforma es va redactar aquesta 

moció. Es tracta d’una moció conjunta presentada pels grups polítics de Gent per Bellaterra i de 

Convergència i Unió, per tal de requerir a la Direcció General de Mines la caducitat de la llicència 

de mines per incompliment de l’activitat minera. 

Sr. Folch: El grup de CiU ha estat sempre en contra de l’abocador i donarem suport sempre a la 

plataforma. Per la vocal Remei Gomez és un dels temes més importants del seu programa 

electoral. 

També, que la gent sàpiga que estic en contra de l’abocador. Podeu comptar amb mi per donar 

suport a aquest tema, ja que deixo la meva condició de vocal. 
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Sr. Andreu: Com a President de l’EMD defensaré l’entrada d’aquesta moció a l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, per tal que pugui ser debatut per urgència al proper Ple del mes de març. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vocals a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots a 
favor de Convergència i Unió (CiU). 

 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-una hores del 

mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENT,                                                                                Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 

 

 

 


