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Es convoca la Junta de Govern Local 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
març 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 dels esborranys de les actes de les sessions que van
tenir lloc els dies 25 de febrer, pública.ordinària, i 18 de març de 2015, ordinària.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4990 PROPOSTA. Aprovar conjuntament de diversos reconeixements de crèdit
d'exercici anterior.
3 CG-2015/4991 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de data 27-02-15 en relació amb
l'acceptació de l'ajut concedit per la DIBA "Programa complementari de foment de l'ocupació
local" en el marc del Pla Xarxa Governs Locals 2012-2015.
4 CG-2015/4992 DICTAMEN. Aprovar col·lectivament els reconeixements de crèdit d'exercicis
anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 CG-2015/4993 DICTAMEN. Reconeixer el credit d'ajuts socials de menjador de l'any 2013 de
l'Escola Antoni Gaudi.
6 CG-2015/4994 DICTAMEN. Aprovar la modificació i pròrroga del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Barcelonès en relació al Servei d'Atenció d'animals de companyia
2015.
7 CG-2015/4995 DICTAMEN. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la convocatòria
d'atorgament de subvencions per concurrència competitiva, destinades a a entitats que realitzin
activitats o programes de caràcter educatiu i juvenil a Badalona,durant l'any 2015.
8 CG-2015/4996 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, actuacions d'Educació.
9 CG-2015/4997 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
10 CG-2015/4998 DICTAMEN. Ratificar la Resolució d'alcalde de data 24 de febrer de 2015, en
què s'aprovà la sol·licitud de 200 bancs i 200 papereres a la Diputació de Barcelona dins del
Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
11 CG-2015/4999 DICTAMEN. Reconeixer un crèdit per la factura corresponent a la
subscripció a la revista Electra pel 2014.
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12 CG-2015/5000 DICTAMEN. Reconeixer un crèdit per la factura corresponent a la
subscripció anual del Bolletí Económic de la Construcció pel 2014.
13 CG-2015/5001 DICTAMEN. Reconeixer un crèdit corresponent a la factura del 2014 pel
material necessari per la reparació de l'aparell elevador del carrer Hipolito Lazaro.
14 CG-2015/5002 DICTAMEN. Reconeixer un credit per les factures corresponents a
avançaments de subministrament durant el 2014 per resoldre avaries urgents.
15 CG-2015/5003 DICTAMEN. Reconeixer un credit per la factura del 2014 corresponent a
l'assistència tècnica equips climatització sala CPD.
16 CG-2015/5004 DICTAMEN. Reconeixer un credit corresponent a factura del 2014 pel
submnistrament de material de paleta, servit per urgència per atendre avaries.
17 CG-2015/5005 DICTAMEN. Reconeixer un credit per la factura presentada del 2014 en
concepte d'assistencia tecnica per avaria en el circuit tancat de TV de l'ed. El Viver.
18 CG-2015/5006 DICTAMEN. Reconeixer un crèdit corresponent a la factura del 2014 en
concepte d'assistencia tecnica urgent per localitzar fuita de gas dels equips de climatització de
la sala CPD.
19 CG-2015/5007 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde de 23 d'octubre de 2014 en
relació a l'actuació "Suport a la constitució i formalització del Patrimoni públic de sòl i habitatge"
20 CG-2015/5008 PROPOSTA. Ratificar l’exp. 7/REG-3/15, Resolució alcalde accidental
petició de carpes a la "Xarxa de Governs Locals".
21 Proposicions urgents.
22 Precs i preguntes.

Badalona, 19 de març de 2015
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