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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament al
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el propvinent dia 24 de novembre de 2015 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-hi assistir, assabenteu aquesta Alcaldia dels motius que
justifiquin la vostra absència.

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària que va tenir el 27 d’octubre de
2015.
Declaració institucional de suport a la resposta que l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet
dóna al Ministeri de Medi Ambient en relació amb el projecte de línia de molt alta tensió (MAT)
al Barcelonès Nord.
I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.
3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
4. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.
5. Aprovar l'alliberament de la despesa autoritzada per a l'any 2015 del servei de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d'incendis i arbrat i palmeres
d'àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots.
6. Aprovar l'alliberament de la despesa autoritzada per a l'any 2015 del servei de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona.
7. Resoldre el Recurs de Reposició interposat pel Secretari General de la Secció Sindical
CCOO contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió del lloc de treball
de personal directiu de coordinador/a de Govern.
8. Resoldre el Recurs de Reposició interposat pel Secretari de la secció de CATAC-IAC
contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió del lloc de treball de
personal directiu de coordinador/a de Govern.
9. Delegar la competència Plenària a la Junta de Govern Local en sessió pública la celebració
dels sortejos públics per a la formació de les meses durant la celebració de eleccions.
10. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa referent al canvi d’un membre de la Comissió
Informativa de Badalona Democràtica.
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11. Donar compte de la designació de l'alcaldessa com a patrona de la "Fundació Institut
Guttmann, Fundació Privada".
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista any 2014, presentada
per l'entitat ASPANIN.
13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista any 2014, presentada
per l'entitat Càritas Diocesanas de Barcelona.
14. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.
15. Constituir la Comissió representativa-institucional dels Plans Educatius d'Entorn.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
16. Adjudicar la concessió de les parades 22,25,26 i 27 Mercat municipal Sant Roc per
procediment negociat sense publicitat.
17. Adjudicar la concessió de les parades 19, 24, 27, 55, 65, 66 i 68 del Mercat municipal La
Salut per procediment negociat sense publicitat.
18. Aprovar diversos reconeixements de crèdit a favor de Barcelona de Iluminación
BARNALLUM, SL, i d’instal·lacions NYCSA, SL , per a treballs efectuats de lloguer,
transport, lliurament i instal·lació d'enllumenat nadalenc campanya 2014.
19. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit a favor de diferents empreses per al
pagament de factures corresponent a diversos subministres i serveis tramitats amb caràcter
d'urgència durant l'any 2015.
20. Aprovar dos reconeixements de crèdit, un a la FEMP i l'altra a la Direcció Gral. de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente.
21. Aprovar les factures presentades per ACSA SA corresponents a l’actualització de preus
del servei de manteniment de paviments i clavegueram durant els períodes de julioldesembre 2010 i de gener a agost 2012.
22. Donar per verificat el nou text refós de la Modificació del Pla general metropolità al barri de
Coll i Pujol.
23. Delegar a l'Ajuntament de sant Adrià de Besòs les competències per resoldre la llicència
d'enderroc de l'edifici de la Sala de Turbines de l'antiga central tèrmica.

Proposicions urgents
24. Rectificar l’error material en les Bases de la convocatòria de les subvencions municipals a
entitats veïnals.
25. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per actuacions d'obres i
serveis.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, en defensa de la qualitat de l'aire, contra el frau en les emissions, per la
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planificació de la mobilitat i per l'impuls de la modernització tecnològica de la indústria
Catalana de l'automoció.
2. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, per a l'adhesió al manifest per la derogació del RD 900/2015 d’autoconsum.
3. Moció, que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos), per fer un concurs
públic per la concessió del servei de manteniment dels paviments i el clavegueram de la
ciutat.
4. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, de suport per tal que l'antiga
escola Llibertat tingui un ús social, educatiu i cultural.
5. Moció que presenta els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, i
Ciutadans (Ciudadanos), en suport a l'escola Ventós Mir.
6. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, en suport de l'Escola Ventós i Mir de Badalona.
7. Moció que presenta el grup municipal de Partit Popular, en suport a l’escola Ventós Mir.
8. Moció que presenta els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Partit dels
Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, de suport a les
persones de Badalona voluntàries a Lesbos.
9. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, a favor de la
democràcia i la llibertat i de condemna del franquisme.
10. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa per declarar Badalona ciutat lliure de glifosat.
11. Moció que presenta el grup municipal Partit dels Socialistes, en defensa de l’exercici efectiu
del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.
12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en suport als treballadors de
l’empresa Valeo.
Intervenció dels ciutadans al Ple

Precs i preguntes

Badalona, 19 de novembre de 2015

L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné

