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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament aAl
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el propvinent dia 25 de març 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
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-2014/2849 DONAR COMPTE. Acord adoptat per la Junta General d'Engestur, SA de data
25-03-14, referent a deixar sense efecte els acords de les Juntes Gral. de 25-11-2008 i 27-072010 que resolien la distribució extraordinària de dividends.
3 AP-2014/2837 DONAR COMPTE. Resolució de 26/02/2014 de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'arxiu de la denúncia formulada pel Sindicat de Funcionaris de la Policia, al procés
selectiu any 2013 de provisió de 3 places de sergent y 3 places de subinspector.
4 AP-2014/2830 DONAR COMPTE. Resolució de la Junta de Govern Local de data
10/03/2014 en relació al Programa Pilot de Promoció Econòmica en col.laboració amb la UB.
5 AP-2014/2846 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 28 de febrer de 2014 d'aprovació
de la liquidació del pressupost de 2013.
6 AP-2014/2831 DICTAMEN. Aprovar l'esmena de l'acord cinquè de la part dispositiva del
Dictamen aprovat pel Ple en sessió de data 12/11/13, relatiu a la aprovació de la minuta del
conveni "Xarxa Local ", "DIBA-2013" i "Xarxa Nord".
7 AP-2014/2847 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2014, i del seu annex d'inversions.
8 AP-2014/2848 DICTAMEN. Autoritzar la contractació d'una o diverses operacions de préstec
per un import màxim de 17.993.814,83 euros.
9 AP-2014/2832 DICTAMEN. Aprovar la licitació i del plec de clàusules administratives
particulars per a l'adjudicació de les concessions de les parades números 19, 24, 27, 55, 65,
66, 68 del Mercat Municipal la Salut (158/MAD-1/13).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 AP-2014/2833 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità al terme municipal de Badalona. Modificació dels
articles 222, 311.4, 129.5, 350.4, 71.6, 356.2, 357.2, 238.3, 226.3 Normes Urbanístiques.
11 AP-2014/2834 DICTAMEN. Aprovar l'autorització a REGESA per a la venda de finques
situades a l'avinguda Catalunya 1-9 i 11-15 de Badalona, mitjançant el procediment de licitació
pública.
12 AP-2014/2835 DICTAMEN. Aprovar la derogació de l'Ordenança Municipal d'establiments
de pública concurrència.
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13 AP-2014/2839 PROPOSTA. Aprovar la modificació puntual de l'Ordenança Municipal de
Civisme, requalificació d'infracció greu de l'article 46.
14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2844 Moció que presenten tots els grups municipals, a proposta de la comunitat
educativa de Lola Anglada i l'AV. Canyadó, perquè l'escola Lola Anglada es converteixi en
institut.
AP-2014/2845 Moció que presenta el grup municipal del PP, de suport a la Unión de Enfermos
y Familiares de Huntington.
AP-2014/2840 Moció que presenta el grup municipal del PSC, per garantir el compliment de les
decisions democràticament adoptades pel Ple.
AP-2014/2842 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, respecte al mecanisme
d'aprovacio dels pressupostos i les seves modificacions posteriors.
AP-2014/2841 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a proposta de la Plataforma
Deixem de ser invisibles, relatiu a la gestió del servei públic de transport adaptat.
17 Precs i preguntes.
Badalona, 20 de març de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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