Secretaria General

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
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26 de gener de 2016
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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament al
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el propvinent dia 26 de gener de 2016 a l'hora
expressada, en 1ª convocatòria.
Els expedients estan a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria General. Us prego
puntualitat i que en cas de no poder-hi assistir, assabenteu aquesta Alcaldia dels motius que
justifiquin la vostra absència.
ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió de 22 de desembre de 2015.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l'acció formativa "Programa de
Formació i Inserció-Pla de transició al Treball: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de
restauració" durant l' any 2016.
2. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
3. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
4. Donar compte de la creació de la Comissió d'estudi per a la gestió directa dels serveis
públics.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
5. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet a realitzar les activitats de
foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació núm. 1 del Pla especial de
les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.
7. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità per l'ajust de
qualificacions als carrers d'Eduard Maristany 103, Gran Bretanya 3, carretera de Mataró 2 i a
les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas de Badalona.
Proposicions urgents
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II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenten tots els grups municipals de suport a la Plataforma ciutadana per a la
conservació de les tres xemeneies.
2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Partit Popular i
Ciutadans (Ciudadanos), per a l’eliminació de les barreres comunicatives de la ciutat i per la
igualtat d’oportunitats per a les persones sordes de Badalona.
3. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, de suport a la Policia Municipal de
Terrassa i de rebuig a les declaracions de la regidora de la CUP del municipi, posant en dubte
la bona praxis del cos policial i l’ordenament jurídic.
4. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos), sobre la transparència en
convenis, contractes i subvencions de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms, societats
mercantils, consorcis, patronats i fundacions.
5. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem
- MES, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, a proposta de la Llar de Persones Sordes de Badalona, per a l’eliminació de les
barreres comunicatives de la ciutat i per a la igualtat d’oportunitats per a les persones sordes
de Badalona.
6. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, a favor de l’ús
responsable a les xarxes socials dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Badalona.
7. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem
- MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de suport a les
mobilitzacions i accions contra del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de gener de 2016
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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