Secretaria General

PLE DE LA CORPORACIÓ
NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Núm. 17

Sessió: Ordinària

Data:

20-12-2016

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 15 i 16 corresponents a la sessió extraordinària de 24 de
novembre de 2016 i a la sessió ordinària de 29 de novembre de 2016.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar la modificació de l'annex d'inversions municipals de 2016.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva
2. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 556,49 € per part de
l'AV CENTRE i aprovació del pagament del restant pendent de cobrar de la subvenció
finalista per participar en la Festa del Badiu i Festa a Baix a Mar.
3. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i
finalista concedida a l'entitat Associació de Diables de Badalona per participar amb el
XXXIII Correfoc de les Festes de Maig.
4. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 538,94 € per part de
Badalona Bèsties de Foc i aprovació del pagament del restant pendent de cobrar de la
subvenció nominativa i finalista per participar amb el Cercabèstia 2016.
5. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat
Associació de futbol Americà Badalona Drags.
6. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat
Consell Esportiu Barcelonès Nord.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Ratificar l'acord del consell d'administració de l'IMPO de 6/10/16, pel qual s'aprova l'adhesió
a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites en el programa
Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Fomento de Construcciones y Contratas,
SA, corresponent a la regularització de preus del període de gener a desembre de 2015.
9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'Acciona Facility Services, corresponent al
servei de neteja dels lavabos públics a les platges de Badalona realitzat durant el mes de
setembre de la temporada 2015.
10. Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità al carrer de
Sant Sebastià 46-54 i a l'avinguda de Biscaia 26.
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Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)
11. Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per a la seva vigència a
partir de l'1 de gener de 2017.
Proposicions urgents
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans-Ciudadanos - C's, Partit Popular i
Convergència i Unió per regular la ubicació i funcionament de les associacions de fumadors
de cànnabis.
2. Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans i Convergència i Unió per
incentivar l'ús de vehicles elèctrics mitjançant la instal·lació de punts de recàrrega de
bateries i modificacions en les ordenances municipals.
3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a prendre mesures urgents
amb els sense sostres que malviuen als carrers de Badalona.
4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular, Partit dels Socialistes i
Ciutadans-Ciudadanos per a la reobertura de l'oficina de Serveis Socials del Districte 5
ubicada als baixos del Palau Municipal d'Esports de Badalona.
5. Moció que presenten els grups municipals Socialista i d'ICV-EUiA per donar suport a les
víctimes dels accidents i errors mèdics.
6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a Badalona
Bàsquet Base.
7. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú,
ERC_Avancem-MES i ICV-EUiA de reconeixement a les dones represaliades durant el
franquisme i per l'anul·lació dels consells de guerra.
8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a la
plataforma de víctimes del Alvia 04155.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes
El secretari general
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Isidre Martí i Sardà

Badalona, 15 de desembre 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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