
 

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 12 de 

juliol de 2018 a les 20:30 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb 

subjecció al següent  

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 

2. Donar compte del Decret de Presidència 32/2018, d’1 de juny, d’aprovació 

de la liquidació del pressupost exercici 2017. 

3.- Donar compte del Decret de Presidència 35/2018, de 28 de juny de 

sol·licitar l’assumpció de la figura de delegat de protecció de dades (DPD) de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra per la Diputació de Barcelona. 

4.- Ratificació del Decret de Presidència 36/2018, de 28 de juny de declinar la 

convocatoria que se ofrece por Providencia de 18 de junio de 2018 del Juzgado 

contencioso-administrativo núm. 14 de Barcelona al proceso de mediación 

como método para la gestión, transformación y solución del conflicto objeto del 

recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 113/2017. 

5.- Acord per requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès una resposta 
sobre la proposta de conveni entre l’Ajuntament i l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra o per instar a l’Ajuntament a que faci una 
proposta per que sigui sotmesa a una consulta pels veïns de Bellaterra. 
 

6.- Acord de resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del Reglament 
Orgànic de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 
 
7.- Acord per mantenir el nom d’EMD Bellaterra a tot l’edifici situat a la Plaça 

Joan Maragall 4 de Bellaterra. 

8.- Interessar de la policia local de Cerdanyola del Vallès els informes emesos 

sobre la seguretat vial de Bellaterra. 

9.- Acord per requerir a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la presència 

policial per garantir la seguretat vial a l’entrada i sortida dels centres escolars 

de Bellaterra. 



 
10.- Precs i preguntes. 
 
 

 

EL PRESIDENT,  

Ramon Andreu Atik 

 

 

Bellaterra, a 9 de juliol de 2018 

 


