ACORD DE CONVOCATORIA DE MOBILITZACIONS PER EL 9N
A FAVOR DEL DRET A DECIDIR DE BELLATERRA
Atès que històricament Bellaterra ha mantingut una identitat pròpia molt important que varen provocar ja
l'any 1974 l'intent de Entitat Local Menor i al 1992 l'intent de segregació.
Atès que l'EMD Bellaterra és la segona EMD més gran de Catalunya i que amb quasi 3.000 habitants, és més
gran que el 70% dels municipis de Catalunya.
Atès que el desenvolupament territorial del municipi de Cerdanyola, amb la construcció de la autopista AP7 B30 i la posterior creació de la Universitat Autònoma, ha dificultat molt la cohesió social del municipi.
Atès que des de les diferents formacions polítiques de Bellaterra es recull la voluntat ciutadana de seguir
avançant en el nostre autogovern per assumir totes les competències municipals convertint l'EMD Bellaterra
en un Municipi més de Catalunya.
Atès que el Ple de Cerdanyola del Vallés es va manifestar favorable a la celebració d’aquest procés participatiu
legal i transparent en rebutjar, per amplia majoria, la moció en contra de la consulta proposada per el grup
municipal de Ciutadans en el Ple de Cerdanyola el 30 de juliol de 2015.
Atès que els dies 10, 11, 14 i 15 de setembre, l’EMD Bellaterra va consultar al poble Bellaterrenc si volien o no
esdevenir municipi mitjançant un procés participatiu a l’ampar de la Llei de Consultes i participació de la
Generalitat de Catalunya i amb totes les garanties democràtiques i va registrar una participació del 54 % dels
veïns, equiparable a unes eleccions, amb un resultat molt clar favorable al SÍ del 94%.
Atès que els veïns del poble de Bellaterra s’han expressat democràticament de forma clara i contundent a
favor de que Bellaterra esdevingui un municipi, consolidant un MANDAT DEMOCRÀTIC sòlid i inequívoc que
condiciona les actuacions democràtiques.
Atès que la voluntat expressada per unanimitat per el Ple de Bellaterra és la de realitzar la separació
administrativa de Bellaterra sense crear més càrregues ni més despeses municipals assumint els funcionaris i
la deute municipal corresponent i mancomunant els serveis que consideri Cerdanyola per dur a terme la
segregació municipal.
Atès que l’ordre del dia de la convocatòria del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola proposa la votació de tres
textos que no respecten en cap cas el dret a decidir de Bellaterra expressat en la Consulta amb un resultat del
94% a favor d’esdevenir municipi.
ACORDEM :
DEMANAR a l’alcalde i al govern de l’ajuntament de Cerdanyola, a totes les formacions polítiques del Ple de
Cerdanyola i a tots els Grups Parlamentaris que configuraran el nou Parlament de Catalunya, que respectin el
MANDAT DEMOCRÀTIC expressat per la ciutadania del poble Bellaterrenc en la Consulta Bellaterra municipi.
PROPOSAR que el poble bellaterrenc es manifesti el proper dia 9 de novembre a favor del Dret a decidir del
nostre poble tallant el trànsit de la carretera de Bellaterra BV1414 amb URNES, de 7.30 a 8.30 del matí.
REALITZAR Una important campanya comunicativa per tal que aquest tall de trànsit sigui àmpliament conegut
per els usuaris de la Carretera de Bellaterra, BV 1414.
COMUNICAR aquest acord al nou President de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris que
configuraran el nou Parlament de Catalunya, a l’alcalde de Cerdanyola, a totes les formacions polítiques del
Ple de Cerdanyola, a tots els veïns de Bellaterra, al Departament de Governació i Administracions públiques de
la Generalitat de Catalunya i al Departament de Qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya.

