
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, article 21 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 53 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, convoco als/les membres 

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

Bellaterra a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el dia 29 de 

desembre de 2020 a les 19:30 hores. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Declaració d’urgència de la present sessió extraordinària (article 79 del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals)  

ORDRE DEL DIA: 

1.- Declaració d’urgència de la present sessió extraordinària (article 79 del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

2.- Resolució de les al.legacions presentades per l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès a l’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 

Fiscal Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 

entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 

públic local i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i aprovació definitiva de 

l’Ordenança. 

3. Resolució de les al.legacions presentades per l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès a l’acord d’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal Taxa per 

aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 

serveis de subministraments d’interès local i aprovació definitiva de l’Ordenança. 

4.- Proposta d’acord de la delegació a l’ORGT de la recaptació de la taxa per 

aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 

serveis de subministraments d’interès local. 

 
 



 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Bellaterra, a 29 de desembre de 2020 
 
 
EL PRESIDENT, 
Ramon Andreu Atik 
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