Secretaria General

NÚM.: 4/2020
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 24 de febrer de 2020
HORA: 10:00
DOCUMENT: Acta
A la Sala de la tercera Planta de l’Edifici El Viver, a 24 de febrer de 2020, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Alejandro Pastor López
Aïda Llauradó Álvarez
Teresa González Moreno
Jordi Subirana Ortells
Rubén Guijarro Palma
Andrea Zapata Alfonso
Helena Bayo Delgado
Rosa María Trenado Sánchez
Julián Álamo Guijarro
Remedios Hijano Cruzado

Alcalde
Regidora (1a tinent d’alcalde)
Regidora (2a tinent d’alcalde)
Regidor (3r tinent d’alcalde)
Regidor (4rt tinent d’alcalde)
Regidora
Regidora
Regidora
Interventor
Secretària accidental

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
BeCP

ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit d’acord amb les Resolucions de l’alcalde de 10 de juliol i de 12 de setembre de
2019, com a observadors/es, amb veu però sense vot:
Rosa Bertran Bartomeu

Regidora

PP

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2020.
ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00002703Z :
Proposar a l’Alcalde aprovar la proposta de concessió d’ajuts econòmics per al pagament del
lloguer de l’anualitat de l’any 2018 de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 a 35
anys de la ciutat per facilitar-ne l’emancipació, de conformitat amb la quantia expressada a
l’informe proposta emesa per l’Òrgan instructor de data 30/09/2019, i segons l’acord per
unanimitat de la Comissió qualificadora emès en la mateixa data i les bases aprovades per
Acord de Ple de data 23/11/2018.
Proposicions urgents

Precs i preguntes

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar
mitjançant el CSV: 13067227726753071265 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretaria General

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de febrer de
2020.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 10 de
febrer de 2020, la qual s’aprova per unanimitat.
ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00002703Z :
Proposar a l’Alcalde aprovar la proposta de concessió d’ajuts econòmics per al
pagament del lloguer de l’anualitat de l’any 2018 de l’habitatge habitual i permanent a
joves d’entre 18 a 35 anys de la ciutat per facilitar-ne l’emancipació, de conformitat amb
la quantia expressada a l’informe proposta emesa per l’Òrgan instructor de data
30/09/2019, i segons l’acord per unanimitat de la Comissió qualificadora emès en la
mateixa data i les bases aprovades per Acord de Ple de data 23/11/2018. (RETIRAT)
Es retira la precedent proposta per part de l’alcalde.
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i set minuts, de la qual com a
secretària accidental dono fe.
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