Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm. 12

Sessió: Ordinària

Data: 27/09/2016

Hora: 18:00 h.

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 Saló de Plens de la Casa Consistorial.
ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la
delegació de competències en matèria d'Espais Públics.
2. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la
designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
3. Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al
nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern
Local.
4. Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.
5. Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercici anterior a Nidec, SL.
6. Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la
realització de la 42 Edició de Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30
d'octubre de 2016.
7. Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu
Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva
8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos,
per un import de 1.361,78 euros.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
9. Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a
la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.
10. Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de
reurbanització del carrer Alfons XII.
Proposicions urgents
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II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un
salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.
2. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova
piscina municipal a Badalona.
3. Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la
Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la
Comisió d'Estudis del Procés Constituent.
4. Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de
beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU (o
equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.
5. Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació
Badalona Capaç i perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de
les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.
6. Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona
apallissat a la línia 4 del metro.
7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar
en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.
8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos
tramvies, Trambaix i Trambesòs.
9. Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau
signat a la República de Colòmbia.
10. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERCAvancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a
un dret d'accés a la informació.
11. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de
suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes
El secretari general
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Isidre Martí i Sardà

Badalona, 22 de setembre de 2016
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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