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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 28 de maig de 2013 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-2013/2604 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 24 d'abril de 2013 referent
a la suplència del regidor senyor Ramón Riera Macia als consells d'administració de l'IMPS i de
l'IMPO.
3 AP-2013/2610 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal,
núm. 11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials.
4 AP-2013/2605 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament
d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i determinades
societats municipals.
5 AP-2013/2611 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de neteja
d'edificis, dependències municipals, centres docents, instal.lacions esportives i vials dels
cementiris.
6 AP-2013/2606 DICTAMEN. Aprovació de la proposta de modificació del pressupost general
de 2013, en pròrroga del de 2012.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2602 DICTAMEN. Aprovació de les fases de redacció, temporalització i dels òrgans
de redacció del Pla Director de Joventut de Badalona 2013-2016.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2603 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de maig, de
donar per verificat el Text refós del Pla especial per a l'ampliació d'aforament a la discoteca
Carpa Titus al polígon de Can Ribó.
9 Proposicions urgents.
10 Torn obert de paraules
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2607 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA contra l'atur.
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AP-2013/2608 Moció presentada per el grup municipal ICV-EUIA contra les retallades en
sanitat.
AP-2013/2609 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA reclamant la dimissió o
cessament de la delegada del Govern a Catalunya.
AP-2013/2612 Moció presentada pel grup municipal de CiU en defensa del model educatiu i
lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
14 Precs i preguntes.
Badalona, 23 de maig de 2013.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL acc.
(del. res. 24-09-13)
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