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Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
29 de març de 2016
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 29 de març 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 les actes números 2 i 3 corresponents a la sessió ordinària de 23 de febrer de
2016 i la sessió extraordinària d’1 de març de 2016.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Actualitzar la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.
2. Ratificar la modificació inicial dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
4. Aprovar l'encàrrec de gestió a l’Institut Municipal de Promoció de l' Ocupació i a Reactivació
Badalona SA per a la realització de les actuacions objecte del Projecte "Xarxa Nord 2015" .
5. Aprovar el procediment per a la determinació de la massa salarial del personal laboral del
sector públic de l'Ajuntament de Badalona.
6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de 2014.
7. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO a
sol·licitud del Grup municipal del Partit Popular.
8. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO a
sol·licitud del Grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos.
9. Donar compte del nomenament/cessament de personal de confiança o assessorament
especial.
10. Donar compte de resolucions de contractació en matèria de personal.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
11. Aprovar la Valoració dels Llocs de direcció resultants de l'aplicació del nou organigrama de
l'Institut Municipal de Serveis Personals.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit a favor de diferents empreses per al pagament
de factures de subministraments i serveis tramitats amb caràcter urgent l'any 2015.
13. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección
General de Costas.
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14. Resoldre el recurs de reposició presentat per Vértice Ensanche SL, contra l'acord del Ple
de 26 de gener de 2016.
15. Rescatar per motius d'interès general la concessió administrativa atorgada a Pàrking
Batllòria 123 SA.
16. Donar compte de l'adhesió de Badalona al Programa Municipal Cooperatiu.
Proposicions urgents
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de reivindicació de la labor
municipalista de la Diputació de Barcelona.
2. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) de
rebuig al tuit de la CUP en el que es fa una proclama a ETA i de reprovació a tots els membres
del Govern per no condemnar aquesta piulada.
3. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's de control del pla
d'acció del govern municipal.
4. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en motiu del 8 de març,
Dia Internacional dels Drets de les Dones.
5. Moció presentada pels grups municipals Socialista i de Ciutadans - C's per reclamar a la
Generalitat de Catalunya el Reconeixement i pagament del deute amb l'Ajuntament de
Badalona.
6. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú a proposta de l'Àgora
Ciutadana de Badalona per a eradicar les situacions d'irregularitat a Badalona.
7. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en
Comú, ICV-EUiA de suport a la connexió del trambaix amb el trambesòs per l'av. Diagonal.
8. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-Avancem-MES sobre el servei de rodalies de
Catalunya.
9. Moció que presenta el grup municipal Socialista de rebuig a l’ús irresponsable de les xarxes
socials.
10. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa en relació a la situació del Jutjat de Família que dóna cobertura als municipis de
Badalona, Sant Adrià del Besòs i Montgat.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes
Badalona, 17 de març de 2016.
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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