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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 març 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
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 24 de febrer de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2015/3120 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 25 de febrer de 2015 en
relació a nomenament de nous representants del Grup d'ICV-EUiA a les CIAMB's de Territori i
Atenció a les Persones.
3 AP-2015/3121 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcade de data 25 de febrer de 2015 en
relació a la substitució de vocals al Consell d'administració de l'IMSP i al Consell rector del
Museu Municipal de Badalona.
4 AP-2015/3122 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015 en
relació a la modificació del Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa.
5 AP-2015/3123 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015
referent a la modificació de la data de la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març
de 2015.
6 AP-2015/3124 DICTAMEN. Aprovar l'acord d'adhesió a la "Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana."
7 AP-2015/3125 DICTAMEN. Modificar la composició de la Comissió de Nomenclàtor en el
sentit de substituir un dels seus membres.
8 AP-2015/3126 DICTAMEN. Designar com a representant de l'Ajuntament de Badalona en el
plenari del Consorci Badalona Sud a la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez.
9 AP-2015/3127 DICTAMEN. Modificació puntual de la relació de llocs de treball pel que fa a la
modificació de l'element del sistema de provisió del lloc de treball de Secretari General.
10 AP-2015/3128 DICTAMEN. Aprovació encàrrec de gestió a l'IMPO de la realització de les
actuacions corresponents a la línia de suport a l'ocupació local, en el marc del Programa
complementari de foment de l'ocupació local de la Diputació de Barcelona.
11 AP-2015/3147 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga
del de 2014.
12 AP-2015/3146 DICTAMEN. Modificar la data corresponent a la sessió ordinària del Ple del
mes d'abril de 2015.
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COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PLA DIRECTOR DE JOVENTUT
13 AP-2015/3130 DICTAMEN. Aprovar el Pla Director de Joventut Badalona Jove 2014-2017.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
14 AP-2015/3131 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general
metropolità al barri de Coll i Pujol.
15 AP-2015/3132 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació i
modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon.
16 AP-2015/3133 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general
metropolità a la plaça de Pompeu Fabra.
17 AP-2015/3134 DICTAMEN. Constituir el Patrimoni municipal de Sòl i Habitatge de
l'Ajuntament de Badalona.
18 AP-2015/3135 DICTAMEN. Acordar la incoació de l'exp. de rescat, per interès general, de
la concessió administrativa atorgada a Pàrquings Batllòria 123,S.A. de l'ús privatiu per a
aparcament privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del C/de la Batllòria.
19 PROPOSICIONS URGENTS.
20 TORN OBERT DE PARAULES.
21 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2015/3142 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per una fiscalitat
justa per les entitats del tercer sector.
AP-2015/3143 Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC, sobre la dotació de
material de protecció per als agents de la guàrdia urbana de Badalona.
AP-2015/3144 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, sobre el 8 de març 2015- Dia
de les Dones.
AP-2015/3145 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, de mesures per reduir la
contaminació atmosfèrica a Badalona.
22 PRECS I PREGUNTES.

Badalona, 19 de març de 2015.
L'Alcalde

Xavier Garcia Albiol

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

Albert Müller i Valentí
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