Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm. 16

Sessió: ordinària

Data: 29-11-2016

Hora: 18:00

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 Sala de Plens de la Casa de la
Consistorial.
ORDRE DEL DIA
Aprovar les actes números 13 i 14 corresponents a la sessió extraordinària de 10
d’octubre de 2016 i a la sessió ordinària de 25 d’octubre de 2016.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de
Badalona en relació a l'enregistrament en vídeo de les sessions plenàries.
2. Aprovar la sol·licitud de compatibilitat d'un funcionari municipal per exercir una segona
activitat en el sector públic.
3. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d'exercicis anteriors.
4. Aprovar la rectificació de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 2016.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva
5. Aprovar el compte justificatiu i pagament a la Fundació Roca i Pi, del restant 50% de la
subvenció finalista i nominativa per a la realització del projecte Atenció a les persones sense
sostre, per a l'any 2015.
6. Aprovar el compte justificatiu i pagament a ESABAR Saharaui Badalona Cooperación, del
restant 50% de la subvenció finalista i nominativa per a la realització del el projecte "Vacances
en Pau" per a l'any 2015.
7. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i
finalista concedida a l'entitat Centro Aragonés de Badalona, per participar amb el Festival de
Jotes, en el marc de les Festes de Maig.
8. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i
finalista concedida a l'entitat Associació del Lleure el Gripau Blau (Bufons del Foc) per
participar en el Correfoc i en el Seguici, en les Festes de Maig.
9. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 1.531,91 euros per
part de l'entitat Miquelets de Badalona Colla Trabucaire i aprovació del pagament del restant
pendent de cobrar de la subvenció finalista.
10. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i
finalista concedida a l'entitat Castellers de Badalona, per participar amb les actuacions
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castelleres, en el marc de les Festes de Maig.
11. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i
finalista concedida a l'entitat Colla de Geganters de Badalona, per participar amb les ballades
de gegants 'Badagegants' i Faldilles Enlaire, en les Festes de Maig.
12. Aprovar el document de la Política de Col·lecció de la Xarxa Municipal de Biblioteques de
Badalona.
13. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa Atlas Sport Consulting, SL.
14. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor l'empresa Telefònica de España, SAU.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
15. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 31/10/2016 declarant la urgència que
justifica l'aprovació del conveni signat amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament i
consolidació de la Reempresa a nivell local a través IMPO.
16. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa declarant la urgència que justifica l'aprovació
d'acceptar la subvenció atorgada pel SOC, i ordena l'execució de la contractació de persones
joves a l'IMPO.
17. Aprovar l’encàrrec de gestió a l'IMPO actuació "Recull d'activitats de suport al teixit
productiu 2016" Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, objecte de l' ajut aprovat per la DIBA
en data 15/09/2016.
18. Aprovar un reconeixement de crèdit per diverses factures d'exercicis anteriors.
19. Aprovar un reconeixement de crèdit pel subministrament elèctric de l'any 2011-2012 del
local de l'Associació de Dones del Mil·lenni.
20. Aprovar provisionalment la Modificació del PERI de Sistrells a la Unitat d'Actuació número
5.
21. Aprovar la certificació final i factura de les obres de Reurbanització de la Plaça Espanya.
Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)
22. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora M. Jesús Hervàs Mínguez a
l'acta de regidora d'aquesta Corporació
23. Aprovació del compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció finalista i
nominativa a Cruz Roja Española, per a la realització de "Programes socials que desenvolupa a
la ciutat de Badalona" per a l'any 2015.
24. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'import 46.077,98 €, de la subvenció finalista
presentada per el Club Esportiu Seagull BDN, per import de 23.000 euros.
Proposicions urgents
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per afavorir l'accés dels
joves a vivendes de lloguer a preus assequibles a Badalona.
2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans- Ciudadanos- C's contra la violència de
gènere i la igualtat, amb motiu del dia 25 de novembre.
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3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista amb motiu del 25N, Dia Internacional per a
l'Eliminació de la violència envers les dones.
4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar mesures urgents per pal·liar
els efectes i eradicar la pobresa energètica.
5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES a favor de la reforma horària.
6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a adaptar parcs
infantils per a nens amb dificultats motores.
7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERCAvancem-MES sobre el dret de vot als 16 anys
8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a incloure com a clàusula essencial
dels contractes públics que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb
un país considerat paradís fiscal.
9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos socials i una
fiscalitat progressiva.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes
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Isidre Martí i Sardà

Badalona, 24 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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