
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, convoco als/les membres que composen la 

Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra a la sessió extraordinària que tindrà 

lloc el dia 25 DE NOVEMBRE de 2014 a les 20:30 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció 

al següent 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a les 

prestacions dels serveis de tallers d’activitats educatives. 

2.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora de la imposició i regulació de la 

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

aparcaments càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus. 

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa d’ocupació de  terrenys  d’ús 

públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

4.- Proposta d’acord de la delegació a l’ORGT de la recaptació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús 

públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

5.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte per l’adequació del local per a l’ús sanitari. 

6.- Proposta d’acord de l’acceptació d’una línia de crèdit. 

7.- Proposta d’acord d’aprovació de la moció conjunta presentada per Gent per Bellaterra i Convergència i 

Unió en suport de les iniciatives internacionals per defensar la llibertat religiosa i denunciar la persecució 

dels cristians al món, especialment a Síria i l’Irak. 

8.- Moció de Gent per Bellaterra (GpB) i Convergència i Unió (CiU) de rebuig a la querella de la Fiscalia 

contra el President de la Generalitat i dues Conselleres del Govern.  

9.- Moció de Gent per Bellaterra (GpB) i Convergència i Unió (CiU) de Declaració de responsabilitats pel 

9N. 

 

Bellaterra, a 19 de novembre de 2014 

 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik 


