
 

 

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 ordinària que tindrà lloc el 

dia 2 de juliol de 2014 a les 19:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció al següent 

ORDRE DEL DIA. 

1.- Aprovació acta sessió anterior de data 9 d’abril de 2014. 

2.- Aprovació definitiva de la memòria valorada de l’obra “Millora de la pista forestal entre Bellaterra i Sant 

Cugat del Vallès”, obra inclosa al PUOSC 2014. 

3- Aprovació definitiva de la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres en les vies 

publiques de Bellaterra. 

4.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per la gestió i explotació del bar 

del Centre Cívic Turó de San Pau de Bellaterra. 

5.- Proposta d’acord de ratificació del Decret de Presidència núm. 12/2014. Interposar recurs contenciós 

administratiu contra l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès y específicament contra l’aprovació definitiva 

pel Ple de data 21 de desembre de 2013 del pressupost municipal general de l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallés pe a l’exercici econòmic 2014. 

6.-Donar compte del Decret 24/2014, de 28 de maig de liquidació del pressupost exercici 2013. 

7.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació crèdit 1/2014. 

8.- Proposta de l’aprovació inicial de la modificació crèdit 2/2014.   

9.- Nomenament  al Sr. ANTONI PALOMO MOLINA inspector tècnic d’obres i activitats de l’EMD de 

Bellaterra. 

10.- Moció que presenta la plataforma Somescola contra l’aplicació de la Llei Wert . 

11.- Moció de suport a la convocatòria i celebració de la consulta del dia 9 de novembre 2014. 

12.- Moció que presenta CiU per la utilització de l’espai cedit pel Club Bellaterra a l’EMD. 

13.- Precs i preguntes. 

EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

Bellaterra, a 27 de juny de 2014 


