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De conformitat amb l’art. 46.2 a) de la LLei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de
Règim Local, 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la
Llei Municipal de Catalunya i 78.2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 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, en primera convocatòria, a petició dels regidors dels grups
municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa amb un únic punt a l’ordre del dia, formulat en els termes literals en què ha estat
demanat.
ORDRE DEL DIA
1. Donar compte al Ple Municipal, posant a disposició per la consulta de tots els Grups
Municipals els expedients complerts de:
Acords entre el govern de l’Ajuntament de Badalona i les entitats financeres per posar a
disposició en règim de lloguer “social” els habitatges buits propietat de les mateixes.
Criteris d’adjudicació i puntuació assolida segons els barems previstos, tant pels
adjudicataris com pels que en van quedar exclosos.
Nombre de les persones adjudicatàries i preadjudicatàries d’aquests habitatges.
Nombre, d’aquests habitatges, la seva ubicació, estat, condicions d’habitabilitat,
característiques, data per poder ser ocupats per part dels adjudicataris etc.
Nombre de famílies que ja disposen del seu habitatge segons aquest programa i
adjudicatàries que encara no hi ha pogut accedir.
Situació habitacional de les famílies que, tot i haver obtingut la vivenda, no han accedit
encara a aquests habitatges i quins suports reben i rebran de l’administració local mentre
duri aquesta interinitat.
2. Debat.
3. Presa d’acords.
Badalona, 21 de novembre de 2012.
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