
 

 

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 16 de gener de 2014 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció al següent 

ORDRE DEL DIA. 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 4 de desembre de 2013. 

2.- Ratificació del Decret de Presidència 40/2013, de 18 de desembre, de cessió d’ús del Centre Cívic de 

Bellaterra, el dia 31 de desembre de 2013. 

3.- Modificació provisional de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’ús o aprofitament especial i privatiu 

de les sales del Centre Cívic Plaça Maragall de Bellaterra. 

4.- Proposta de la Junta de Veïns de la sol.licitud a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de convocatòria 

de la Comissió Institucional EMD Bellaterra-Ajuntament de Cerdanyola del Vallès integrada pels 

respectius representants d’ambdues institucions i un representant de tots i cadascun dels respectius 

grups polítics municipals d’ambdues entitats institucionals, encarregada de la redacció d’un nou conveni 

que reguli la prestació de serveis, funcionament i finançament de l’EMD de Bellaterra. 

5.- Petició de la Junta de Veïns a l’Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès dels costos dels serveis de 

recollida de deixalles, del servei d’urbanisme, servei de la policia local, del servei de transport urbà i del 
servei de manteniment del clavegueram a l'àmbit de Bellaterra, així com dels ingressos de les reserves 
d’espai públic, ingressos derivats de servidumbre d’aigua, ingressos derivats de servidumbre eléctrica i 
ingressos derivats de servidumbre de gas dels últims dos anys. 
 
6.- Petició de la Junta de Veïns a l’Alcaldia de l’expedient del Pressupost 2014 (memòria, informes de 

Secretaria i Intervenció i possibles informes Jurídics del finançament de l’EMD). 

7.- Proposta a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de modificació del conveni finançament de l’EMD 

Bellaterra prenent com a base el model econòmic financer de l’EMD de Valldoreix. 

8.- Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

9.- Declaració Institucional. 

10.- Precs i preguntes. 

 

Bellaterra, a 13 de gener de 2014  


