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Ple de l'Ajuntament
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18:00

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 25 de febrer 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
Declaració Institucional d’adhesió al document "els valors socials del fet casteller".
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-2014/2798 DICTAMEN. Designar la regidora Sònia Egea com a representant de
l'Ajuntament en el Patronat de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol.
3 AP-2014/2809 DICTAMEN. Aprovar la modificació de la Comissió de Nomenclàtor en el sentit
de substituir a un dels seus membres.
4 AP-2014/2810 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient per la prestació de serveis de
manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram, del municipi de Badalona.
5 AP-2014/2799 DONAR COMPTE. Resolució del regidor d'Economia i Hisenda de data
10/12/13, d'aprovació del contracte de subministrament d'un sistema de balanceig.
6 AP-2014/2800 DONAR COMPTE. Resolució del regidor d'Economia i Hisenda de data
20/01/2014 d'aprovació del contracte de subministrament d'un sistema de reconeixement de
matrícules.
7 AP-2014/2801 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2013.
8 AP-2014/2818 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local del 14/02/14,
d'aprovació del pressupost general de 2014 i de la plantilla del personal al servei de
l'ajuntament. Disposició 16a.2 de la LRSAL.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
9 AP-2014/2802 DICTAMEN. Aprovació inicial del pla de mobilitat urbana sostenible del
municipi de Badalona pels anys 2013-2018.
10 AP-2014/2803 DICTAMEN. Acordar la suspensió de llicències urbanístiques d'edificació,
reforma, rehabilitació, ampliació i instal·lació d'activitats destinades a clubs de fumadors a tot el
terme municipal de Badalona.
11 AP-2014/2805 DICTAMEN. Nova aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
Metropolità a l'Àmbit del Gorg.
12 AP-2014/2806 DICTAMEN. Aprovació inicial de la modificació PGM al Nucli Històric de Dalt
de la Vila en l'Àmbit del polígon d'actuació núm. 1 "carrer Pujol" de Badalona.
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13 AP-2014/2807 DICTAMEN. Aprovar la constitució de la Comissió de delimitació del terme
Municipal de Badalona.
14 AP-2014/2808 DICTAMEN. Aprovar definitivament la nova Ordenança d'Establiments
destinats a Serveis de Telecomunicacions (Locutoris Telefònics).
15 AP-2014/2819 PROPOSTA. Aprovar la celebració de la festa "Bous a la plaça" que se
celebrarà el 21 i 22 de juny de 2014, organitzada per l'A.VV.Sant Joan de Llefià Gran Sol, per
tal d'obtenir l'autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat.
16 PROPOSICIONS URGENTS.
17 TORN OBERT DE PARAULES.
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2811 Moció presentada pel grup municipal de PP, pel finançament de les escoles de
música i dansa municipals.
AP-2014/2815 Moció presentada pel grup municipal de PP en suport de la plataforma TDAH.
AP-2014/2813 Moció presentada pel grup municipal de PSC, perquè l'Ajuntament iniciï la
tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei
27/2013 de 27 de desembre de racionalització y sostenibilitat de l'administració.
AP-2014/2814 Moció presentada pel grup municipal de CIU, de declaració de "Convivència
Cívica Catalana" com a organització non grata a Badalona.
AP-2014/2816 Moció presentada per tots els grups municipals, pel dret a l'habitatge i per fer
front a l'emergència habitacional.
AP-2014/2817 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, instant al govern a la posada
en marxa d'un pla integral contra la pobresa a Badalona.
AP-2014/2820 Moció presentada pels grups municipals de PSC,CIU i ICV-EUiA, sobre la
convivència a Sant Roc.
19 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 20 de febrer de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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