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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 29 de desembre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT PER A LA MILLORA DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS ENTRE
L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I L'ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA
El municipi de Cerdanyola del Vallès es caracteritza per una composició complexa del seu
territori, amb una extensió important que fa que s'hi encabeixin diferents realitats territorials,
tant a la trama urbana com en altres indrets del municipi. Aquesta realitat obre un ventall
d'oportunitats per dur a terme formes de gestió que permetin abordar cada realitat de manera
específica en la recerca d'una via equilibrada de prestació dels serveis públics.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és el responsable últim de que aquesta prestació de
serveis públics respongui als criteris d'eficiència i proximitat desitjables i és per això que ha
de procurar dotar-se de tots els mecanismes possibles per tal de poder donar una resposta
adequada a aquesta necessitat.
En el cas de Bellaterra, una via que es va considerar adequada per abordar la seva realitat
específica va ser la constitució d'una Entitat Municipal Descentralitzada que permetés
gestionar determinats àmbits d'actuació pública des de la proximitat i el coneixement del
territori, amb una estructura administrativa pròpia d'acord amb el marc regulatori del món
local català, en concret de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Aquest procés, culminat a l'any 2009, va passar per diverses fases preparatòries, essent una
d'elles l'adopció d'unes Bases reguladores en la prestació de serveis i funcionament de l'EMD
de Bellaterra que establien, entre d'altres coses, el règim de repartiment competencial i els
mecanismes de finançament previstos per a l'execució de les competències assignades a
l'EMD de Bellaterra.
L'aplicació pràctica d'aquestes Bases, amb la posada en marxa de l'EMD de Bellaterra i fins al
dia d'avui, així com la pròpia evolució del municipi, han fet que els mecanismes de
coordinació, repartiment competencial i finançament previstos no estiguin responent de
manera òptima a l'objectiu últim de l'EMD, que és la millora en la prestació dels serveis
públics al veïnat de Bellaterra.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que és responsabilitat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el fet de treballar per a
la millora de la prestació de serveis públics arreu del seu terme municipal, garantint així la
cohesió social i territorial de la ciutat.
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Atès que el sorgiment de noves necessitats i l'evolució pròpia de la ciutat genera noves
situacions que cal abordar sense dilació per tal de garantir un nivell de benestar suficient a la
ciutadania.
Atès que és necessari disposar dels millors mecanismes possibles per tal d'actuar de manera
equilibrada arreu del territori, tenint en compte les necessitats específiques de cada barri de la
ciutat.
Atès que, en el cas de Bellaterra, com a Entitat Municipal Descentralitzada, ja es disposa d'un
mecanisme legal establert que ha de permetre desenvolupar actuacions encaminades al seu
millor govern, com serien les Bases reguladores de la prestació de serveis i funcionament de
l'EMD de Bellaterra.
Atès que l'aplicació pràctica d'aquestes Bases ha fet sorgir qüestions no previstes en un inici,
donada la seva novetat, i/o situacions de descoordinació institucional que han pogut repercutir
en la prestació del servei públic a la ciutadania.
Atès que una part important de la ciutadania de Bellaterra, a través de diferents mecanismes,
entre ells la consulta directa a la ciutadania, ha expressat la seva voluntat que existeixi una
evolució de les relacions entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'EMD de Bellaterra
amb l'objectiu últim de la millora en la prestació dels serveis públics.
Atès que existeix una oportunitat d'utilitzar mecanismes d'avaluació real del funcionament
pràctic de les Bases que permetin detectar punts de millora, també tenint en compte
l'experiència acumulada tant per part de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com de
l'EMD de Bellaterra.
Atès que tant el Plenari de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en la seva sessió del mes
d'octubre de 2015, com el Parlament de Catalunya han instat a la negociació d'un nou acord
regulador i, a més, s'han creat espais de treball a tal efecte, tant a nivell municipal com amb la
participació de la Direcció General d'Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya,
que permeten avançar de manera conjunta en aquesta direcció.
El Ple ACORDA
Primer.- RECONÈIXER la necessitat de revisar el marc de relacions entre l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i l'EMD de Bellaterra amb l'objectiu principal de millorar la prestació
dels serveis públics a la seva ciutadania a través de l'optimització dels mecanismes de
repartiment competencial, de finançament i coordinació institucional.
Segon.- INSTAR a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del seu govern
municipal, i a l'EMD de Bellaterra, a través dels representants de la seva Junta de Veïns, a
negociar un Conveni de relacions que permeti assolir els objectius anteriorment enunciats,
des del respecte i la lleialtat institucional.
Tercer.- MANTENIR espais de treball amb representants de tots els grups polítics amb
representació a la Junta de Veïns de l'EMD de Bellaterra i del Ple Municipal de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès que serveixin per tal que tots ells restin degudament informats de
les esmentades negociacions i puguin fer les aportacions que considerin escaients.
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Quart.- COMUNICAR aquests acords al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya en el marc de la comissió de seguiment del conveni establerta arrel de l'aprovació
de la Resolució 27/XI del Parlament de Catalunya sobre la segregació de Bellaterra de
Cerdanyola del Vallès, espai que aquest Ple valora positivament en la mesura que pot
permetre enriquir el procés i els seus resultats finals a partir del debat i aportacions dels
diferents actors implicats."
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.

