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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 d'abril de 2012 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 AP-2012/2289 PROPOSTA. Aprovar el nomenament de membres del Patronat de la
"Fundació privada Badalona Capital Europea del Bàsquet" .
3 AP-2012/2268 DICTAMEN. Nomenar el regidor Miguel Jurado com a representant de
l'Ajuntament en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
4 AP-2012/2271 DICTAMEN. Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva
del Pressupost General per a 2012 i de la plantilla de l'ajuntament i els seus organismes
autònoms.
5 AP-2012/2273 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució d'alcaldia de data
20/03/2012, de l'aprovació de la renovació dels membres de Òrgan Intermedi de Verificació,
Gestió i Control dels projectes cofinançats amb fons comunitaris (OIFC-BAD).
6 AP-2012/2275 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de contractació relatiu al subministrament, a
títol d'arrendament sense opció de compra, de 27 fotocopiadores i 1 impressora d'alt rendiment
per a diversos departaments de l'Ajuntament.
7 AP-2012/2276 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió al Patronat de la Música de
Badalona, de la realització de la "Campanya Música i Escola 2012" per un import total de 6.000
euros.
8 AP-2012/2277 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió a Engestur, SA del control de
l'activitat d'estació base de telefonia mòbil en el terme municipal de Badalona.
9 AP-2012/2278 DICTAMEN. Aprovar l'acord entre la Representació de l'Ajuntament i els
Sindicats de 26/03/2012 (Annex 1) i modificar els criteris del complement de prolongació de
jornada i modificar transitòriament el complement de productivitat, especial rendiment.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 AP-2012/2279 DICTAMEN. Aprovar les bases de la XVII edició del premi "El Dimoni a
l'Escola".
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2012/2280 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial per a l'ampliació
d'aforament a la discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó.
12 AP-2012/2281 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual d'alguns articles
referents a aparcaments de les Normes Urbanístiques del PGM a l'àmbit del municipi de
Badalona.
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13 AP-2012/2282 DONAR COMPTE. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern, de
data 16 de març, de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del PERI de
Morera, canvi d'ús i titularitat d'una zona 7b - Turó de l'Enric-.
14 AP-2012/2283 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'Alcalde de 22/03/2012 per la qual
s'adhereix a la xarxa de municipis medievals
15 Proposicions urgents.
16 Torn obert de paraules
17 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2284 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals del PSC i d'ICV-EUiA, sobre el
model Vadejoves i el moviment associatiu juvenil.
AP-2012/2285 MOCIÓ. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a instàncies
d'Amnistia Internacional, relativa al tractat de comerç d'armes.
AP-2012/2287 MOCIÓ. Moció presentada per tots els grups municipals relativa al servei
d'autobús als barris del Progrés, la Façana Marítima i la Mora.
AP-2012/2288 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en
defensa dels afectats per l'adquisició de "paticipacions preferents" emeses per diverses entitats
financeres.
21 Precs i preguntes.
Badalona, 19 d'abril de 2012.

Xavier Garcia Albiol
Alcalde

Juan Ignacio Soto Valle
Secretari general
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