
DECRET DE LA PRESIDÈNCIA núm.  39/2015 

 

SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESPECÍFIC I SECTORIAL SOBRE LA 

CREACIÓ DEL MUNICIPI DE BELLATERRA. 

Com a president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, 

HE RESOLT 

PRIMER.- Aprovar el document elaborat per la Junta de Portaveus de l’EMD Bellaterra sobre les “Regles 

específiques del procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi de Bellaterra” que ha de 

servir de guia en el desenvolupament del procés. 

SEGON.- Aprovar la convocatòria del procés de participació ciutadana sobre la creació del Municipi de 

Bellaterra, i convocar-ho, els elements bàsics del qual són els següents: 

I.- Persones legitimades per participar: 

 D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés de participació ciutadana les 

persones més grans de 16 anys empadronats en l’àmbit territorial de l’EMD Bellaterra 

 Únicament estan legitimats a participar els inscrits en el padró municipal d’habitants, en l’àmbit de 

l’EMD de Bellaterra, el dia 10 de setembre de 2015. 

 El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia 10 de setembre de 2015. 

 El requisit de la inscripció en el padró municipal corresponent s’ha de complir el dia 10 de setembre 

de 2015. 

II.- Objectiu: garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir 

l’opinió dels ciutadans respecte la creació del Municipi de Bellaterra. 

III.- Període i modalitat de participació: es realitzarà el procés de participació ciutadana durant les jornades 

del 10, 11, 14 i 15 de setembre de 2015, entre les 9:00 i les 21:00 hores. 

IV.- La pregunta que es formularà a la ciutadania és la següent: 

 Vol que Bellaterra esdevingui Municipi?         Sí             No            Altres 

TERCER.- Obrir un període de campanya informativa i de debat públic el qual s’iniciarà el 25 d’agost de 2015 

i finalitzarà a les zero hores del dia 10 de setembre de 2015, en el marc del qual s’informarà a la ciutadania 

pels mitjans adients al seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés. 

QUART.- Durant la campanya informativa, excepte els dies reservats per la Festa Major, els dies 3, 4, 5 i 6 de 

setembre, reservar el Centre Cívic Bellaterra, situat a la Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra, com a local i 

espai públic perquè les organitzacions i associacions interessades en el procés puguin fer actes de campanya 

i/o debat públic en relació amb les alternatives plantejades i publicar-ho al taulell d’anuncis i a la web de 

l’EMD Bellaterra. 



CINQUÈ.- Organitzar dos actes públics de campanya informativa oberts a tots els interessats, un el dia 7 de 

setembre reservat per els col·lectius partidaris del No o Altres propostes i un el dia 8 de setembre per els 

col·lectius partidaris del Sí o Altres propostes i fer-ne difusió institucional. 

SISÈ.- Reservar els següents llocs i ubicacions a la via pública per a la col·locació de cartells, pancartes i 

banderoles informatives sobre el procés: 

Pel que fa a les pancartes, banderoles i cartells: es podran situar lliurement a totes les vies públiques de 

l’àmbit de l’EMD Bellaterra. Excepte a la plaça Maragall a partir del dia 10, inici del procés participatiu, per la 

seva proximitat a la seu de l’EMD. 

SETÈ.- Designar i nomenar a BEATRIZ RIPOL CARULLA, Secretària de l’EMD Bellaterra, com a Presidenta i a 

les següents persones com a membres de l’Òrgan de Control específic per al procés de participació 

ciutadana sobre la creació del Municipi de Bellaterra: 

Sra. Aurora Corral Garcia DNI 46.768.893 A, Sr. Jose Antonio Jimenez Buendia DNI 39.010419 G, Sra. Marta 

Martorell Camps  DNI 46.648.470 P,  Sr. Joan Botella Corral DNI  37.254.259 D.  

Suplents: Sr. Edgar Rovira Sebastià  DNI 47.730.219 K i el Sr. Carlos Badel Domingo  DNI 46.038.723 Z 

VUITÈ.- Aprovar la convocatòria pública per tal de cobrir amb persones voluntàries els llocs de president i 

vocal de cada mesa de participació (un titular i un suplent) obrint a tal efecte un període des de la publicació 

d'aquesta convocatoria fins el dia 4 de setembre per a la presentació de sol·licituds al correu oficial de l’EMD 

Bellaterra info@bellaterra.diba.cat. La designació dels membres de la mesa es realitzarà en sorteig públic el 

dia 7 de setembre a les 12 hores a la seu de l’EMD Bellaterra. 

NOVÈ.- Fixar dues meses, 1 i 2,  per el procés participatiu situades al Centre Cívic de Bellaterra i designar a 

les següents treballadores de l'EMD Bellaterra perquè actuin com a gestores de les meses 1 i 2. La gestora 

serà l'encarregada de donar suport a la constitució i al bon funcionament de les meses i de fer la transmissió 

dels resultats a l’Òrgan de Control: 

 Mesa 1. Titular:   Cristina Foix Amuser DNI 46.339.400 N  

 Mesa 2. Titular:   Sonia Sala Julià DNI 33.901.773 A  

Suplenta per ambdues meses, Beatriz Ripol Carulla (Secretària de l’EMD Bellaterra) 

DESÈ.- Publicar aquest Decret al taulell d’anuncis de l’EMD Bellaterra i a la pàgina web municipal. 

 

Ho mana i signa el Sr. President, a Bellaterra, a  5 d'agost de 2015. 

El President       Davant meu: 

Ramon Andreu Atik      La Secretaria, 


