Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm. 6

Sessió: ordinària

Data: 30-05-2017

Hora: 18:00

Per ordre de l’alcaldessa, us notifico la convocatòria de la sessió ordinària 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. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària de 25 d’abril de 2017.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
2. Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la
Ciutadania durant l'any 2016.
3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'abril de 2017 referent a la
substitució d'un membre del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.
4. Aprovar la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta corresponent a
la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 7 de juliol de 1977.
5. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 25 d'abril de 2017 referent a la designació dels
regidors que havien de formar part del Consell General i de la Comissió Executiva del Consorci
Besòs.
6. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de
2017.
7. Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de
Badalona, per concurrència competitiva, corresponents al 2017, en matèria de Serveis Socials,
Salut, Gent Gran, Joventut, Feminisme i Esports.
8. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
9. Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista de l'Associació
Cultural Festa Medieval de Sant Jordi de Badalona.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva
10. Rectificar l'error material detectat en el dictamen aprovat en data 28 de març de 2017.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
11. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de 9/05/17, d'acceptar l'ajut concedit per la Diputació
de Barcelona, en que s'aprova la concessió del fons de prestació "Integració sociolaboral de
persones amb malalties", a les Oficines Tècniques Laborals,
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12. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de 26/04/2017, per la qual s'accepta l'ajut concedit per
la Diputació de Barcelona, corresponent al Programa complementari de foment de l'Ocupació
local 2017-2018, línia de suport a l'ocupació local (línea 1).
13. Ratificar l'acord del consell d'administració de l'IMPO de 15/05/17, a la Proposta de
pròrroga del complement productivitat i especial rendiment del personal plantilla d'IMPO 2016,
a l'exercici 2017 fins la definitiva integració de l'IMO a Ajuntament.
14. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del
Centre Sant Jaume de Badalona.
15. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la
Unió Vidriera.
16. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial de protecció del
Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.
17. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de
Jaume Ribó, 35-39.
18. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ampliació dels tipus d'equipament al
Palau Municipal d'Esports de Badalona.
19. Resoldre els recursos de reposició formulats contra l'acord del Ple de 31/01/17
corresponent a l'aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta a l'av. Marquès de
Montroig, 196-198 i 192-194 al Barri de Sant Roc.
Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)
1. Aprovar l’encàrrec de gestió a l'organisme autònom IMPO per a la realització de les
actuacions de la Línia 1 de suport a l'ocupació local del Programa complementari de foment de
l'ocupació i de suport a la integració social 2017-2018.
2. Donar compte de l'error detectat en la preacta del Ple de 25 d'abril de 2017 en relació al
donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós
municipal de l'exercici 2016.
Proposicions urgents
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA instant a modificar el projecte de Reial
Decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les
condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb potència.
2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig i combat dels comportament
corruptes a les administracions públiques i la vida política.
3. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de rebuig a l'ocupació il·legal
d'habitatges.
4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar la creació del Museu del
Còmic i la Il·lustració a l'edifici de la CACI
5. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió per reduir l'IVA dels serveis
funeraris.
6. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per a millorar i
potenciar el transport públic a Badalona.
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7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per a exigir el
compliment de l'acord de pau entre la insurgència de les FARC-EP amb el govern Colombià.
8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ICV-EUiA i
ERC-Avancem-MES, per a l'eliminació de la disposició addicional 27 del projecte de llei dels
"pressupostos generals de l'Estat" per aquest any 2017.
9. Moció que presenta el Grup Municipal del PP, per instar al Govern Municipal a iniciar els
tràmits per traslladar el col·lector de Llevant amb la major celeritat possible.
10. Moció que presenta el Grup Municipal del PP per prohibir a la ciutat la celebració de cap
concert ni acte en espais públics de persones condemnades per terrorisme i mostrar tot el
suport a les víctimes i famílies.
11. Moció que presenten pels grups municipals de PP i C's per recolzar els veïns que pateixen
les conseqüències d'ocupacions il·legals de pisos a Montigalà i per instar l'Ajuntament a iniciar
els tràmits per a la seva solució.
12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar a la Comissió del
Nomenclàtor, el nom de Lola Anglada en una Plaça del barri de Canyadó.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes

La secretària accidental
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Remedios Hijano Cruzado
Badalona, 25 de maig 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.
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