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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I CIU PER SOL·LICITAR QUE
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS LIDERI LES ACTUACIONS A
LA CARRETERA BV-1414
Atès que la carretera BV-1414 creua el nucli urbà de l’EMD Bellaterra unint la B30 amb la
C58. Els informes que hem pogut consultar parlen d’un trànsit diari d’uns 8.000 vehicles en
una direcció i 5.000 en una altra de trànsit diari. Altres informacions incrementen aquesta
xifra fins a 13.000 vehicles.
Atès que la carretera BV-1414, que travessa íntegrament la zona urbana de Bellaterra, és de
titularitat i competència de la Diputació de Barcelona. La EMD de Bellaterra ha sol·licitat en
diverses ocasions i de diverses maneres el traspàs de la seva titularitat.
-

-

-

Acord de al Junta de Veïns extraordinària de data 7 de setembre de 2011, per la qual
es demana a la Diputació de Barcelona que el tram de la carretera BV-1414 que
discorre per dins del terme municipal de l’EMD Bellaterra sigui traspassat a la
titularitat i la competència de l’EMD.
Acord de la Junta de Veïns de data 16 de juliol de 2015, per tal que la Diputació de
Barcelona cedeixi a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès expressament la
trasnferència de titularitat de la carretera BV-1414.
Acord de la Junta de Veïns extraordinària de l’1 de desembre de 2017, per sol·licitar a
l’Ajuntament el traspàs de la BV-1414.
Acord de la Junta de Veïns del 12 d’abril de 2018 per requerir a l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès que sol·liciti el traspàs de la carretera BV-1414 a la Diputació
de Barcelona.

Atès que ERC s’ha mostrat reticent a la sol·licitud de traspàs, ja que la titularitat no afecta a
la capacitat d’actuar sobre la via i, en aquesta línia, durant el temps que va estar a govern i va
tenir la responsabilitat delegada, va impulsar un projecte d’actuacions a través de la Diputació
de Barcelona.
Atès que aquell projecte, però, no va ser executat per la sortida de govern, fent que passat el
temps, la BV-1414 segueixi sent una font de problemes i incomoditats pels i les veïnes de
Bellaterra.
Atès que, lluny de voler caure en la demagògia d’una batalla institucional i de legitimitats,
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creiem que aquesta és una de les moltes ocasions en què es pot demostrar com la cooperació
institucional i el treball conjunt pot materialitzar-se en mesures palpables i directes per la
ciutadania.
El Ple ACORDA
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Primer.- REQUERIR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que implementi la proposta
elaborada i no executada de la pacificació del trànsit a la BV-1414.
Segon.- REQUERIR a l’EMD de Bellaterra que sol·liciti a la Diputació de Barcelona la
implementació de les mesures que, com a coneixedora de la realitat més propera, s’adequïn a
les necessitats dels veïns i veïnes.
Tercer.- REQUERIR a la Diputació de Barcelona que actuï amb celeritat en l’aplicació de
les mesures proposades per ambdós ens alhora que aporti noves propostes de més ampli
espectre fent ús de la visió que, sent un ens supralocal, té. Requerir-li també que, tal i com es
va pactar en la proposta elaborada, abans d’iniciar les actuacions, aquestes siguin explicades
als i les veïnes.
Quart.- POSAR EN CONEIXEMENT aquesta moció i les seves resolucions a l’EMD
Bellaterra, la Diputació de Barcelona i els i les veïnes de la carretera BV-1414."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

