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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 juny 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-2013/2620 DONAR COMPTE. Informe del Defensor de la Ciutadania de Badalona
corresponent a l'exercici de 2012.
3 AP-2013/2618 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia per modificar la data de celebració
de la sessió plenària ordinària del mes de juliol 2013.
4 AP-2013/2619 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de la modificació dels estatuts de la
fundació privada "Badalona capital europea del bàsquet."
5 AP-2013/2621 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de data 31/05/2013
relatiu a la revisió anual del Padró municipal d'habitants amb referència a l'01/01/2013.
6 AP-2013/2622 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació del text i tarifes de l'annex
de l'ordenança fiscal general de preus públics, amb efectes 1/09/2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ LES PERSONES
7 AP-2013/2623 DICTAMEN. Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya l'ampliació del nombre de places escolars autoritzades al Conservatori de música de
Badalona, establint com a nou límit màxim el de 270 places escolars.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2624 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de juny, de
donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità a les parcel·les
situades al polígon ind. de les Guixeres, Av. Maresme i av. Llenguadoc.
9 AP-2013/2625 DICTAMEN. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del
12-04-2013 referent a l'acceptació de la cessió d'una porció de terreny qualificada d'equipament
situada al carrer Doctor Daudí entre l'av. Martí Pujol i el carrer Independència.
10 Proposicions urgents.
11 Torn obert de paraules.

1

Secretaria General

12 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2626 Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la malaltia de l'epilèpsia.
AP-2013/2627 Moció presentada pel grup municipal Socialista de suport al projecte del Museu
del Còmic de Badalona.
AP-2013/2628 Moció presentada pels grups municipals de CiU i PSC sobre el procés de
promoció de comandament de la Guàrdia Urbana.
AP-2013/2629 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en col·laboració amb el Grup
Auditoria Ciutadana referent al deute de l'Ajuntament de Badalona.
AP-2013/2630 Moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC en solidaritat amb els
treballadors de l’empresa COMROC 2006, SL.
AP-2013/2631 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA sobre equipament al Districte
2.
13 Precs i preguntes.
Badalona, 19 de juny de 2013.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL acc.
(del. res. 24-09-12)
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