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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 d'abril 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 anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4574 DICTAMEN. Convalidació de les Resolucions de l'Alcalde de data 3 de
desembre de 2013 pel que fa a la rectificació de l'error material que rau als acords adoptats
per la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2013.
3 CG-2014/4575 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l'assignació corresponent a l'ajut per renovació de carnets de conduir corresponent a l'any
2013.
4 CG-2014/4576 DICTAMEN. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
l'assignació d'indemnizacions per desplaçaments per raó del servei corresponents a l'any
2013.
5 CG-2014/4577 DICTAMEN. Acomplir la decissió de la sentència dictada pel JCA 5 BCN
en el Procediment Abreujat 654/2011 A i aprovar el pagament de la franquícia
corresponent.
6 CG-2014/4578 DICTAMEN. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d'exercicis
anteriors.
7 CG-2014/4579 DICTAMEN. Aprovar la modificació del contracte de neteja viària,
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, i les deixalleries de la ciutat de Badalona,
subscrit amb data 28/04/2010 amb Fomento de Construcciones y Contratas SA.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
8 CG-2014/4580 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa
Aigües de Barcelona Emp. Met. Cicle Int. de l'Aigua corresponent a factures d'aigua dels
mesos de novembre i desembre del 2013, dels casals de Casagemas i Congrés.
9 CG-2014/4581 DICTAMEN. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa Gas
Natural SUR SDG, SA. corresponent a factures de gas del mes de desembre del 2013, dels
casals de Llefia i Antònia Boada.
10 CG-2014/4583 PROPOSTA. Concessió, mitjançant concurs públic per concurrència
competitiva de subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural
(activitats durant les Festes de Maig i de Setmana Santa).
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11 CG-2014/4582 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 CG-2014/4584 DICTAMEN. Reconèixer un credit corresponent a la factura per la
reparació porta automatica de la Guàrdia Urbana en el 2013.
13 CG-2014/4585 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a la factura dels treballs
realitzats a l'edifici municipal C/ Francesces Layret, 42 durant el 2013.
14 CG-2014/4586 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a les factures
presentades pels treballs realitzats en el 2013 de diverses reparacions en diferents edificis
municipals
15 CG-2014/4587 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit pel consum de gas edificis culturals
durant l'exercici 2013.
16 CG-2014/4588 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit pel consum aigua exercici 2012/13
d'edificis culturals.
17 CG-2014/4589 DICTAMEN. Reconèixer un credit pel consum gas d'edificis culturals
durant el periode 2012.
18 CG-2014/4590 DICTAMEN. Reconèixer un credit corresponents a les factures
presentades pel consum d'aigua edificis culturals període 2013.
19 CG-2014/4591 DICTAMEN. Aprovació dels preus unitaris per a l'encàrrec de gestió de
diverses actuacions de renovació i millora en els edificis escolars i l'actual magatzem i seu
dels tallers de l'equip de manteniment d'escoles públiques de la ciutat.
20 Proposicions urgents.
21 Precs i preguntes.
Badalona, 22 d'abril de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL

2

