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Es convoca la Junta de Govern Local pública per tal de celebrar la sessió indicada a
l'encapçalament a la sala de la Junta de Govern Local (4a planta de l'edifici del Viver), el
propvinent dia 25 de febrer de 2015 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 assistir, assabenteu aquesta Alcaldia dels motius que
justifiquin la vostra absència.
ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió pública ordinària
que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4947 DICTAMEN. Subsanar l'error de transcripció detectat a l'acta de la Junta de
Govern Local Pública ordinària de data 30 de desembre de 2014.
3 CG-2015/4948 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per l'abonament
de l'ajut econòmic a treballadors amb fills amb discapacitat de l'any 2014.
4 CG-2015/4949 DICTAMEN. Abonar l'import de 1.100 euros a la Federació de Municipis de
Catalunya per a les inscripcions al Seminari de Dret Local de diversos treballadors.
5 CG-2015/4950 DICTAMEN. Assignar l'import de 165,88 € a la senyora M. Teresa García
Campos, en concepte de dietes amb motiu de l'acompanyament a l'alcalde a diverses runions a
Brussel·les, per haver estat declarada Badalona, Ciutat Europea de l'Esport 2015.
6 CG-2015/4951 DICTAMEN. Abonar l'import de 314,60 euros a Fundación Asesores Locales
per a la inscripció al III Curs e-learning sobre gestión y valoración catastral del senyor Emili
Requena Pons.
7 CG-2015/4952 DICTAMEN. Abonar l'import de 13.585,00 euros a l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya per la inscripció de divers personal del Servei de la Guàrdia Urbana al
curs de Caporal.
8 CG-2015/4953 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor d'ANZIZU BARBA
LOPEZ PROCURADORES SLP i les factures presentades pels serveis de representació en
procediments a l'àmbit contenciós administratiu i penal.
9 CG-2015/4954 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de ROCA JUNYENT
SLP i les factures presentades per les despeses de representació i defensa jurídica i judicial en
procediments a l'àmbit contenciós administratiu.
10 CG-2015/4955 DICTAMEN. Abonar l'import de 20,00 euros al senyor Sergio Faure López,
en concepte de la inscripció a la Jornada Joves, educació i salut mental, experiències nacionals
i europees, organitzada per la Federació Salut Mental Catalunya.
11 CG-2015/4956 DICTAMEN. Abonar l'import de 20,00 euros a la senyora Marta Gisbert
Lagarda, en concepte de la inscripció a la Jornada Joves, educació i salut mental, experiències
nacionals i europees, organitzada per la Federació Salut Mental Catalunya.
12 CG-2015/4957 DICTAMEN. Abonar l'import de 355,43 euros a Barceló Viajes, en concepte
d'abonament d'un bitllet d'avió i despeses d'allotjament de M. Teresa García Campos, amb
motiu de l'acompanyament al senyor alcalde a diverses reunions a Brussel·les.
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13 CG-2015/4958 DICTAMEN. Abonar l'import de 273 euros a l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya per a la inscripció de personal d'aquesta administració a diversos cursos de
formació.
14 CG-2015/4959 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde, de data 19.01.15, en relació
amb la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs del Catàleg de Serveis 2015 en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
15 CG-2015/4960 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'un recurs
material del Catàleg de Serveis 2015 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
16 CG-2015/4967 PROPOSTA. Acceptar la renúncia a la concessió de la parada núm.36 del
Mercat Municipal La Salut.
17 CG-2015/4968 PROPOSTA. Acceptar l'ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (10) Escocells.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
18 CG-2015/4961 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Bricoinsa, SL,
corresponent al subministrament de material de ferreteria pel correcte funcionament de les
instal·lacions esportives municipals, per import 32,07 euros.
19 CG-2015/4962 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Pinturas
Corbacho, SL, corresponent al subministrament de diversos materials de pintura i vernissos,
per import de 69,68 euros, facturat a l'any 2014.
20 CG-2015/4963 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria
2015 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació
de Barcelona.
21 CG-2015/4964 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de
la Diputació de Barcelona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
22 CG-2015/4965 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud a la Diputació de Barcelona en el marc del
catàleg de concertació 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 un ajut tècnic per als
serveis i activitats locals.
23 CG-2015/4966 DICTAMEN. Sol.licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de
concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", l'ajut de caràcter
tècnic següent: Estudi de Mobilitat en l'entorn de l'Hospital municipal de Badalona.
24 Proposicions urgents.
25 Precs i preguntes.
Badalona, 19 de febrer de 2015
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