Secretaria General

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de maig de 2014
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 27 de maig 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-2014/2882 DICTAMEN. Aprovar la novació modificativa del contracte de préstec
subscrit el dia 25/11/2002 entre l'Ajuntament de Badalona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya
(actual Catalunya Banc).
3 AP-2014/2883 DONAR COMPTE. Estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de
Badalona i dels seus Organismes autònoms, referits al primer trimestre de 2014.
4 AP-2014/2884 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, referit al primer trimestre de 2014.
5 AP-2014/2885 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2014/2886 DICTAMEN. Aprovar el Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire
del municipi de Badalona (2008-2015).
7 AP-2014/2887 DICTAMEN. Nova aprovació inicial de la modificació del Pla General
Metropolità a l'àmbit del Gorg de Badalona.
8 AP-2014/2888 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del pla general metropolità a l'àmbit del municipi de Badalona.
9 Proposicions urgents.
10 Torn obert de paraules.
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2892 Moció presentada pels grups municipals del PP, PSC i ICV-EUiA, a proposta
de la comunitat educativa de l'Escola Baldiri Reixac, per tal d'instar a la Generalitat de
Catalunya a mantenir l'oferta de dos grups de P3 de cara al curs vinent.
AP-2014/2890 Moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA, sobre la
utilització partidista de la publicitat institucional de l'Ajuntament de Badalona.
AP-2014/2889 Moció presentada pel grup municipal de CiU, relativa les comunicacions
institucionals adreçades a la ciutadania.
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AP-2014/2891 Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU, per
garantir una correcta alimentació als infants de la ciutat, en el període de vacances
escolars.
15 Precs i preguntes.
Badalona, 22 de maig de 2014.
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