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18:00

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 23 de febrer 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 1 corresponent a la sessió de 26 de gener de 2016.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
2. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració dels organismes
autònoms "Institut Municipal de Serveis Personals" i "Patronat de la Música de Badalona".
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
3. Declarar la distinció d’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc badaloní, senyor Miguel
Ángel Poveda León.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Aprovar la rectificació d'error material comès en l'acord del Ple de data 26 de gener de
2016, relatiu a l'aprovació de la suspensió de llicències urbanístiques en l'àmbit entorn a la
confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret.
5. Donar per verificat el text refós del Pla especial d'ordenació de volums a les illes 1 a 14 del
polígon A del Port de Badalona.
Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Partit dels
Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, per tal de declarar Badalona Vila
Groga.
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2. Moció que presenten pels grups municipals d'ERC-Avancem-MES i Socialista per promoure
l'ús del terme Diversitat Funcional.
3. Moció que presenta el grup municipal Socialista de suport als treballadors/res processats i
per la derogació de l'article 315.3 del codi penal.
4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport al manifest "Un Pla B per a
Europa", crida per construir un espai de convergència europeu contra l'austeritat i per a la
construcció d'una veritable democràcia.
5. Moció que presenten els grups municipals, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA de
condemna de la tortura en el 40 aniversari del cas Téllez.
6. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's a favor del compliment
de les lleis i de l'Estat de dret.
7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per garantir la igualtat
d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 18 de febrer de 2016

L’alcaldessa

El secretari accidental
(res. 03-09-15)

M. Dolors Sabater i Puig
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