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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 31 de maig 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 6 i 7 corresponents la sessió extraordinària de 13 d’abril de
2016 i la sessió ordinària de 26 d’abril de 2016.
Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la
Ciutadania durant l'any 2015.

I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
2. Aprovar provisionalment les bases específiques reguladores de les subvencions per
concurrència competitiva.
3. Convalidar la resolució l'alcaldessa d'aprovació de la continuïtat de la prestació dels serveis
de manteniment i neteja del Parc de Montigalà i adjacents per part de l' actual prestatari.
4. Acceptar la cessió del bé immoble al carrer Escorial, 21 2n 3a en nom del senyor Manuel
Diaz Domingo.
5. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de designació del representant d'aquest
Ajuntament al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
6. Donar compte del canvi d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO a sol.licitud del
Grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.
7. Donar compte de la resolució d'Alcaldia referent a la revocació del nomenament i la
delegació especial efectuada a favor del regidor senyor Javier López Cegarra.
8. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós
municipal de l'exercici 2015.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
9. Aprovar la remuneració per préstec públic bibliotecari corresponent als anys 2010 a 2014 a
favor de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos.
10. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i
finalista concedida a l'entitat Coordinadora d'Entitats de Cultura Tradicional i Popular Catalana,
per col·laborar en les activitats de la Festa Major d'Agost 2015.
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11. Efectuar el cessament de la senyora Maria Soledad García Durán en la representació
municipal al consell escolar municipal, i designar en el seu lloc al Sr. Juan Miguel López
gonzález, en representació del grup Municipal de Ciutadans-Ciutadanos, del CEM
12. Aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió de beques individuals de
menjador dels curs 2016-2017, per a l'alumnat de les escoles bressol municipals, així com
l'annex normalitzat de sol·licitud.
13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat CF
Bufalà.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
14. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'una subvenció a favor de l'Associació de
Marxants de Badalona.
15. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Trifusió Projectes Culturals, SL.
16. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'una subvenció a favor de la Federació
d'Associacions de Comerciants de Badalona.
17. Aprovar la creació del nou Consell Econòmic i Social i els seus Estatuts.
18. Aprovar reconeixements de crèdit de l'exercici 2015 a favor de Servicios Generales de
Decoración SL, Sece SA i Ferreteria Prim SL.
19. Aprovar la declaració basca d'un nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per a la
creació de municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva,
en conferència celebrada a Bilbao del 27 al 29 d'abril de 2016.
20. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de canvi d'ús al soterrani del carrer de
Catalònia, núm. 1-5.
21. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la
parcel·la de la rambla de Sant Joan, 103 -Mercat de Lloreda-.
22. Donar per verificat el nou Text refós del Pla de millora urbana del sector únic de la
Modificació puntual del PGM a l'àmbit del Gorg
23. Aprovar la factura a favor d'Engestur, SA corresponent a actuacions paviment del carrer del
Mar i de la Plaça de la Vila.
Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el Grup municipal Socialista de suport a una llei d'aprofitament dels
excedents alimentaris.
2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en comú, ERCAvancem-ES, ICV-EUiA i CiU en defensa de les lleis del Parlament de Catalunya recorregudes
davant el Tribunal Constitucional per part del Govern de l'Estat.
3. Moció que presenta el grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre la rebaixa de l'IVA en
els productes d'higiene femenina i els bolquers per a infants i adults.
4. Moció que presenta el Grup municipal d'ICV-EUiA sobre la proposta d'etiquetatge de
vehicles de la DGT.
5. Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, Partit
dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans-Ciudadanos en suport al Badalona Dracs.

Ple. Sessió núm. 8 / 31-05-2016

2

Secretaria General

6. Moció que presenta el Grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's en defensa de la
cooficialitat del català i el castellà a Badalona.
7. Moció que presenta el Grup municipal del Partit Popular per a la declaració d'Arnaldo Otegi
com a persona non grata de la ciutat de Badalona.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes
Badalona, 26 de maig de 2016

L’alcaldessa

El secretari accidental
(res. 3-09-2015)

M. Dolors Sabater i Puig

Albert Müller i Valentí
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