
1 
 

 

 

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

membres que composen la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada Bellaterra a la sessió ordinària que tindrà lloc el dilluns dia 

20 de juliol de 2020 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb 

subjecció al següent: 

Per veure la celebració del Ple telemàtic en directe podeu connectar-vos a la web   

 https://www.facebook.com/EMDBellaterra/ 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2020. 

2.- Donar compte dels següents Decrets de Presidència: 

• Donar compte del Decret de Presidència 27/2020, declarar l’emergència 
de les actuacions necessàries com a conseqüència de les pluges dels 
dies 19, 20 i 21 d’abril en l’àmbit de l’EMD Bellaterra. 
 

• Donar compte del Decret de Presidència 35/2020, d’adjudicació de l’obra 
de reparació paviment asfàltic Bellaterra. 

 

• Donar compte del Decret de Presidència 36/2020, aprovació de la 
liquidació del pressupost exercici 2019. 

 

• Donar compte del Decret de Presidència 37/2020, permís de determinació 
de la Presidència de l’EMD Bellaterra, per absència del President. 

 

• Donar compte del Decret de Presidència 39/2020, d’acceptació de l’ajut 
del Programa Complementari Cap municipi enrere, Suport integral contra 
Covid-10 dins del Pla Xarxa de governs locals 2020-2023. 

 
3.- Aprovació del Compte de Recaptació exercici 2019. 
 
4.- Acord d’incrementar les retribucions del personal funcionari i personal laboral 
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, d’acord amb el RDL 2/2020, 
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de 21 de gener (BOE 22 de gener de 2020), de mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 

5.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal per la millora del servei porta a porta de Bellaterra. 
 
6.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal per la neteja i clausura de punts d’abocament il·legal. 
 
7.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal per la instal·lació de bicibox a Bellaterra. 
 
8.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal pel suport a l’esport local. 
 
9.- Precs i preguntes 

 
 
 

Atès la situació de risc col·lectiu provocada pel COVID-19, que ha provocat 
l’obligació d’adoptar mesures de seguretat relatives a la distància interpersonal, 
es considera justificada la celebració telemàtica de la sessió. 
 
Per tant, els precs i preguntes de la ciutadania, que regula l’article 228.2 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, es 
poden presentar a la següent adreça info@emdbellaterra.cat fins 24:00 h abans 
del dia de la celebració del Ple. 

 
 
 

 
  

EL PRESIDENT SUBSTITUT 

Guillem Nadal Vicente 

 

 

Bellaterra, a 15 de juliol de 2020 
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