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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 juliol de 2014 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, de l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc
el passat 27 de juny de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4679 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de les
dotacions econòmiques als grups municipals d'aquest Ajuntament corresponents a l'any
2013 (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos).
3 CG-2014/4680 DICTAMEN. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb
referència a l'1/01/2014.
4 CG-2014/4681 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
352,76 EUR a Anzizu Barba López Procuradores SLP, pels serveis de procuradoria.
5 CG-2014/4682 DICTAMEN. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit per import
132,59 EUR a Maria Carmen Fuentes Millan, pels serveis de procuradoria.
6 CG-2014/4683 DICTAMEN. Autoritzar a l'empleat Francisco José Martínez Teruel per
exercir una activitat privada per compte propi.
7 CG-2014/4684 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d'exercicis
anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
8 CG-2014/4685 DICTAMEN. Acceptar diverses subvencions en matèria de Salut Pública
de la Diputació de Barcelona, dins la convocatòria del Pla de concertació "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, per a l'any 2014.
9 CG-2014/4686 DONAR COMPTE. Resolució de la regidoria de Cultura i Ciutadania de
sol.licitud de recursos del Catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
10 CG-2014/4687 DICTAMEN. Acceptar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de
Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
11 CG-2014/4688 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal d'abonar la taxa
per inspecció control periòdic del Pavelló de la Plana.
12 CG-2014/4689 DICTAMEN. Acceptar les subvencions atorgades per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de
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concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" en matèria d'Educació, Esports i
Joventut
13 CG-2014/4690 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvencions consistent en préstec
de material esportiu en el marc de la convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
14 CG-2014/4691 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
GAS NATURAL SUR SDG, S.A, per import de 71.506,01 euros, corresponent al
subministrament de gas als edificis adscrits a l'Àrea d'Educació, durant l'any 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
15 CG-2014/4692 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia SAU per un import de 1.380,79
Euros
16 CG-2014/4693 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia XXI SL per un import de 172,78
Euros.
17 CG-2014/4694 DICTAMEN. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al
subministrament elèctric de 2013 a favor d'Endesa Energia SAU per un import de 511,66
Euros
18 Proposicions urgents.
19 Precs i preguntes.
Badalona, 22 de juliol de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Remedios Hijano Cruzado
SECRETÀRIA GENERAL
(p.d. res. 25-06-14)
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