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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 29 d'abril 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-2014/2856 DICTAMEN. Aprovar el sorteig dels membres de les meses electorals amb
motiu de les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014.
3 AP-2014/2873 DONAR COMPTE. Sentència número 100/2014 Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en virtut de la qual s’anul·len les resolucions de l’Alcaldia de
dates 6 d’octubre, 8 i 30 de novembre i 22 de desembre de 2010 i es xifra la quantia litigiosa en
270.720 euros. Pàrquing Batllòria.
4 AP-2014/2860 DONAR COMPTE. Resolució regidor de l' Àmbit d'Economia i Hisenda de
17/03/14 relatiu al contracte de subministrament d'un sistema de balanceig d'aplicacions i
acceleració web per tal de millorar el funcionament i la seguretat dels sistemes informàtics.
5 AP-2014/2861 DONAR COMPTE. Resolució de data 28/03/2014 en relació amb el contracte
de subministrament de 2 equips de firewall i seguretat informàtica d'alt rendiment, així com un
sistema d'emmagatzemament de logs, serveis associats inclosos.
6 AP-2014/2863 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local del 19 de març de
2014, d'aprovació definitiva del pressupost general de 2014 i de la plantilla del personal al
servei de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
7 AP-2014/2858 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal
eventual de confiança o assessorament especial.
8 AP-2014/2857 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
9 AP-2014/2855 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 27 de març de 2014
referent a la substitució d'un membre del Consell rector de l'organisme autònom "MUSEU
MUNICIPAL DE BADALONA".
10 AP-2014/2859 DICTAMEN. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO per realitzar les actuacions
corresponents a la línia de suport "Finançament dels plans locals d'ocupació" Fase I.
11 AP-2014/2862 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost de 2014
del Museu de Badalona.
12 AP-2014/2864 DONAR COMPLIMENT. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials referits al 4rt trimestre 2013.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 AP-2014/2865 DICTAMEN. Aprovar el Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 20142017.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
14 AP-2014/2867 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ampliació
d'usos a la parcel·la núm. 5 del pla parcial del sector 1 de les Guixeres, situada entre els
carrers del Torrent de Vallmajor i Masnou.
15 AP-2014/2866 DICTAMEN. Aprovar la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'adaptació als
efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral.
16 PROPOSICIONS URGENTS.
17 TORN OBERT DE PARAULES.
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2872 Moció presentada per tots els grups per la construcció definitiva de l'Escola
Montigalà i nou Institut Ventura Gassol entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, Pg. Olof
Palme i Av. Comunitat Europea.
AP-2014/2868 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per evitar la desaparició del
laboratori d'anàlisis clínics al CAP Dr. Robert de Badalona.
AP-2014/2869 Moció presentada pel grup del PSC per a l'eliminació dels preus públics a la
Cursa del Dimoni.
AP-2014/2870 Moció presentada pel grup de CiU sobre l'ordenació de la Fira de Sant Jordi a
Badalona.
AP-2014/2871 Moció presentada pels grups de CiU, PSC i ICV-EUiA de suport a la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca a Badalona.
19 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 24 d’abril de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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