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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 febrer 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 assistir, assabenteu aquesta Alcaldia dels motius que
justifiquin la vostra absència.
ORDRE DEL DIA
Presa de possessió de la senyora Aïda Llauradó Ávarez del càrrec de regidora d’aquest
Ajuntament.
Declaració institucional en suport i solidaritat als treballadors de TUSGSAL.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors de
22 i 27 de gener de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2015/3100 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 26 de gener de 2015
referent a la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMSP.
3 AP-2015/3098 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 12 de febrer de 2015
referent a la substitució d'un membre en dues comissions informatives.
4 AP-2015/3099 DICTAMEN. Aprovar la modificació de la composició de la "Fundació
Badalona Captial Europea del Bàsquet", en el sentit de substiuir un patró.
5 AP-2015/3116 DICTAMEN. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles, i núm. 4, reguladora de l'impost
sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
6 AP-2015/3101 DICTAMEN. Aprovació de l' encàrrec de gestió a l' organisme autònom IMPO
de la realització de les actuacions corresponents a la línia de suport Finançament dels plans
locals d'ocupació (Fase 1), subvencionades per la DIBA amb 403.105,38 euros pel 2014.
7 AP-2015/3102 DICTAMEN. Ratificar la resolució d'alcalde de 4/02/2015 d'aprovació de les
minutes d'operacions de refinançament objecte de l' acord primer del dictamen aprovat en
sessió plenària de data 25-11-2014.
8 AP-2015/3103 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en
pròrroga del de 2014.
9 AP-2015/3117 PROPOSTA. Declarar deserta l'adjudicació de parades del Mercat Municipal
de Sant Roc per procediment obert i aprovar l'obertura de l'adjudicació de parades per
procediment negociat sense publicitat.
10 AP-2015/3118 PROPOSTA. Aprovar l'expedient de contractació, per a la concessió d'obres
públiques per a la reforma i explotació del Mercat municipal de Maignon.
11 AP-2015/3119 PROPOSTA. Aprovar l'adjudicació de parades Mercat municipal La Salut per
procediment negociat sense publicitat.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2015/3104 DICTAMEN. Aprovació inicial de la modificació del PGM per la reordenació
en transformació a equipaments de la parcel·la delimitada per Pau Vila, Jacinto Benavente i
Pompeu Fabra, la transformació del parc urbà a la masia Can Canyadó i ctra. Mataró.
13 AP-2015/3105 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació de l'article 6 de la normativa
de la Modificació del Pla general metropolità en el sector de la Unió Vidriera.
14 AP-2015/3106 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de modificació
del tipus d'equipament a la Travessera de Montigalà- Can Bofí Vell.
15 PROPOSICIONS URGENTS.
16 TORN OBERT DE PARAULES.
17 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2015/3111 Moció que presenta el Grup Municipal del PP, PSC, CiU I ICV-EUiA en suport
de la candidatura de David Navarro Yudes pel Premi Nacional de Cultura 2015.
AP-2015/3112 Moció que presenten els grups municipals de PSC. CIU i d'ICV-EUiA, en relació
a l'afusellament de l'Alcalde de Badalona, Frederic Xifré Masferrer.
AP-2015/3113 Moció que presenta el grup municipal de PSC, per la defensa de les llibertats i
del dret de vaga.
AP-2015/3114 Moció que presenta el grup municipal dICV-EUiA, de rebuig a la decisió de la
gerència de BSA d'aplicar l'article 41 de l'estatut dels traballadors i instant al Govern a acordar
un programa de desenvolupament de la salut comunitaria amb BSA.
AP-2015/3115 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, de suport a la ILP de mesures
urgents per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica.
18 PRECS I PREGUNTES.

Badalona, 19 de febrer de 2015.
L'alcalde acc.
(res. 18-02-2015)

El secretari general acc.,
(res. 18-08-2014)

Ramón Riera Macia

Albert Müller i Valentí
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