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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 23 de juliol 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 les sessions anteriors que
van tenir lloc els dies 25 de juny i 9 de juliol de 2013 .
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2638 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament de personal de confiança o
assessorament.
3 AP-2013/2639 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
4 AP-2013/2640 DONAR COMPTE. Aprovar el canvi de dedicació d’un regidor no pertanyent al
govern, que passarà a exercir el càrrec de regidor sense delegació en el règim de dedicació
parcial i assignar-li les retribucions corresponents.
5 AP-2013/2641 DONAR COMPTE. Aprovar el canvi de dedicació d’un regidor no pertanyent al
govern, que passarà a exercir el càrrec de regidor sense delegació en el règim de dedicació
parcial i assignar-li les retribucions corresponents.
6 AP-2013/2642 DICTAMEN. Aprovar la transferència al Consell Comarcal del Barcelonès de
l'assignació de 2012, en el marc de la participació municipal en els ingressos de la Generalitat
integrada en el FCLC pel concepte de prestació de serveis supramunicipals.
7 AP-2013/2643 DICTAMEN. Ratificació de les actuacions instruïdes durant el termini
d'obtenció d'informació de les proposicions del contracte de subministrament elèctric de mitja i
baixa tensió i gas.
8 AP-2013/2644 DICTAMEN. Aprovar el plec de clàusules particulars i convocatòria de concurs
per adjudicar la cessió d'ús temporal i gratuïta del local 3, escala B-C núm. 349 l'av. Alfons XIII,
fins el 20/01/2040 a entitats sense ànim de lucre.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
9 AP-2013/2645 DICTAMEN. Modificació i unificació dels límits territorials de les Àrees
Bàsiques de Salut Badalona 4 (El Gorg) i Badalona 5 (Sant Roc).
10 AP-2013/2646 DICTAMEN. Modificació dels límits territorials de les Àrees Bàsiques de Salut
Badalona 6 (Llefià), Badalona 7A (Gran Sol) i Badalona 7B (La Salut).
11 AP-2013/2647 DICTAMEN. Bases reguladores del procediment de concessió de beques
d'escolaritat i de menjador de les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2013/2648 DICTAMEN. Adherir-se a la declaració aprovada per la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap la Sostenibilitat en assemblea celebrada a Lleida el dia 7 de març de 2013.
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13 AP-2013/2649 DICTAMEN. Donar per verificat el nou Text refós de la Modificació puntual
del Pla de millora urbana de la Unió Vidriera.
14 AP-2013/2650 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d'ampliació
d'ús d'aparcament a una parcel·la situada a Can Ruti, i de canvi d'ús a sanitari i assistencial a
una parcel·la situada al barri del Gorg.
15 AP-2013/2651 DICATAMEN. Aprovació alteració qualificació jurídica parcel.la "A" de l'Av.
els Vents /carrer Batllòria per transformar-la en bé patrimonial i formalitzar l'alienació a favor de
l'adjudicatària de les actuacions per al proveïment d'habitatge social.
16 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2658 Donar compte de l'informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 2on trimestre de 2013.
AP-2013/2659 Donar compliment a la 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 segon trimestre de 2013.
17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2652 Moció presentada pels Grups Municipals Socialista i ICV-EUiA de suport als
clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció d'Inspecció de Treball.
AP-2013/2653 Moció presentada pels Grups Municipals Socialista i ICV-EUiA instant a la
creació urgent d'un menjador social.
AP-2013/2654 Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUIA i Socialista per garantir els
tres àpats al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l'any.
AP-2013/2655 Moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió instant al Govern
Municipal que ordeni al Patronat de la Música de Badalona a fer efectiva la sentència de TSJC
en el marc del litigi amb treballadors de l'organisme municipal.
AP-2013/2657 Moció presentada pel Grup Municipal de CIU d'adhesió al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir.
AP-2013/2656 Moció presentada pels grups Municipals de CIU i PP en defensa de l'esport
amateur català.
19 Precs i preguntes.
Badalona, 18 de juliol de 2013.

Juan Fernádez Benítez
ALCALDE ACC.

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL

(Per delegació res. 09/07/13)
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