
 

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 20 

d’abril de 2017 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb 

subjecció al següent: 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació, si s’escau, de l‘acta de la sessió anterior de data 20 de gener de 

2017 i de l’acta de la sessió. 

2.- Aprovació, si s’escau, del Compte de Recaptació corresponent a l’exercici 

2016 presentada per l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

3.- Aprovació provisional, si s’escau, de l’Ordenança reguladora de la utilització 

de l’espai públic per rodatge cinematogràfic. 

4.- Aprovació provisional, se s’escau, de l’Ordenança reguladora: 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. PROTECCIÓ DE DADES 

5.- Aprovació, si s’escau, la Moció presentada pels grups Gent per Bellaterra, 

Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya  

Acord Municipal, per declarar a Bellaterra vila lliure de glifosat. 

6.- Aprovació, si s’escau, de l’informe sobre l’estudi d’avaluació de mobilitat 

generada per la nova escola Waldorf-Steiner El Til.ler de Bellaterra. 

7.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per l’establiment i regulació de criteris per l’atorgament d’ajuts i 

subvencions des de l’EMD. 

8.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per l’adequament de l’EMD a la Llei i els Reglaments. 

9.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal pel canvi de nom de l’Avinguda Josep Maria Marcet i Coll.  



10.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i 

migrants 

11.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup ERC-Acord 

Municipal per la sobirania energètica.  

12.- Aprovació, si s’escau, de la Moció presentada pels grups Gent per 

Bellaterra, Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de 

Catalunya d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

13.- Precs i preguntes. 

 

 

Bellaterra, 18 d’abril 2017 

 

 

 

EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

 

 

 


