Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm. 8

Sessió: extraordinària

Data: 12-07-2017

Hora: 10:00

Per ordre de l’alcaldessa, us notifico, 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, la convocatòria de la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació, a petició de la quarta part del nombre legal
de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 33.3 i l’article 35.5 del Reglament Orgànic
Municipal, que es ressenya a la capçalera, 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
Primer. Informe sobre la situació de paràlisi de l’Àrea de Serveis Socials en la tramitació i
concessió d’ajuts d’urgència social referent a l’any 2016 i el primer semestre d’aquest any
2017.
Segon. Informe de les gestions i accions que ha pres el Govern municipal per tal de solucionar
l’estancament dels expedients pendents de revisió, que ha portat al Govern municipal a
consumir només el 50 %, aproximadament, de la partida que estava prevista per ajuts socials a
l’any 2016.
Tercer. Atesa la mala gestió de les partides proporcionades per entitats supramunicipals que ha
portat al Govern municipal a destinar només 1.000 euros, aproximadament, d’una partida total
de 766.990 euros de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per tant, demanem se’ns
informi de forma exhaustiva sobre la tramitació i concessió de les ajudes per motius de pobresa
energètica a càrrec de pressupost municipal o d’altres partides proporcionades per entitats
supramunicipals.
Quart. Informe sobre l’estat de compliment dels acords de la moció presentada pel Grup
Municipal del PPC i aprovada el mes de desembre de 2016 sobre l’apertura de l’Equip Bàsic
d’Atenció Social del Gorg (SBAS 5) que donava cobertura d’assistència social als veïns del
Districte 5 de la nostra ciutat.
Cinquè. Atès les queixes dels treballadors i la situació d’alt risc que es viu a les instal·lacions de
Serveis Socials des barris de Sant Roc, La Salut i Llefià, exigim se’ns informi en aquest Ple
sobre les accions concretes dirigides a millorar la seguretat dels professionals de l’Àrea de
Serveis Socials i l’adequació de les instal·lacions distribuïdes per tot el territori de la ciutat.
Sisè. Informe sobre l’estat de la Comissió per a l’agilització dels tràmits administratius i
l’actualització dels programes informàtics del Departament de Serveis Socials, aprovada pel Ple
Municipal el passat 28 de març de 2017.
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Setè. Reprovar la gestió del Govern municipal en relació a la tramitació i adjudicació dels ajuts
socials a càrrec del pressupost municipal i d’altres entitats supramunicipals i pel no compliment
de la moció aprovada per l’Ajuntament Ple per l’apertura de l’Equip Bàsic d’Atenció Social del
Districte Cinquè.
El secretari general
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Isidre Martí i Sardà

Badalona, 4 de juliol 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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