Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm. 15

Sessió: extraordinària

Data: 24/11/2016

Hora: 18:00 h.

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 complert de l’estat de les negociacions entre el Govern i l’entitat Badalona
Capaç en relació a la construcció del futur, i necessari, centre ocupacional.
Segon. Acordar que el Govern municipal tramiti l’expedient per a incloure en l’Ordre del dia del
Ple municipal del mes de novembre l’Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità a les parcel·les situades a l’Avinguda de Carlemany 558 i al Passatge del
Camí Estret 580-581.
Tercer. Censurar la gestió del Govern municipal en relació a la construcció del nou centre
ocupacional de Badalona Capaç, per l’engany que ha patit l’entitat durant tot aquest temps.
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Isidre Martí i Sardà

Badalona, 21 de novembre 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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