Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm.

4

Sessió: extraordinària i urgent

Data: 10-04-2017

Hora: 18:00

Per ordre de l’alcaldessa, us notifico la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del
Ple de la Corporació que es ressenya a la capçalera, d’acord amb allò que disposa l’article
46.2.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i concordants, que
tindrà lloc d’acord amb l’ordre del dia reproduït a continuació, a la Sala de Plens de la Casa de
la Consistorial.
ORDRE DEL DIA
1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.
2. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per a la modificació del
contracte de finançament de les inversions que requereixen l’execució del Projecte Badalona
Capital Europea del Bàsquet mitjançant constitució d’hipoteca.
3. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les
activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
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Isidre Martí i Sardà
Badalona, 7 d’abril de 2017
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’Alcaldia-Presidència d’aquesta Corporació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat.

Ple. Sessió núm. 4 / 10-04-2017

1

