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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 30 de juny 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 les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 27 de maig i 11 de juny de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2900 DICTAMEN.. Aprovació addenda al conveni de col·laboració signat el 12 de
setembre de 2006 per a la gestió del canal múltiple 26, referència TL01B.
3 AP-2014/2901 DICTAMEN. Acord relatiu als procediments judicials conseqüència de
l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 24, en tot allò que fa referència a les empreses de
telefonia mòbil com a conseqüència de la sentencia del TJUE de data 12 de juliol de 2012.
4 AP-2014/2903 DICTAMEN. Aprovar la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de
la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de vol, sòl i subsòl del domini públic
municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament.
5 AP-2014/2902 DICTAMEN. Execució de Sentència de data 25 d'abril de 2014 del Jutjat
Contenciós-administratiu número 17 de Barcelona (PA 480/2012-M).
6 AP-2014/2904 DICTAMEN. Aprovar la licitació mitjançant procediment obert (subhasta
pública) d'un lot format per tres finques municipals, R-1, R-3 I R-4 incloses en el sector a de la
modificació del PGM a l'Av. de Navarra. Subhasta de 3 finques municipals.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2014/2905 DICTAMEN. Aprovar inicialment el Reglament municipal de prestacions
econòmiques de caràcter social de l'ajuntament de Badalona.
8 AP-2014/2907 DICTAMEN. Aprovar el Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 20142017.
9 AP-2014/2906 DONAR COMPTE. Encomana a la CIAMB del seguiment de la moció
aporvada en la sessió de Ple del dia 27 de maig per garantir una correcta alimentació als
infants de la ciutat, en el període de vacances escolars.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 AP-2014/2908 DICTAMEN. Nova aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de
millora urbana del Nucli Històric de Dalt de la Vila en l'àmbit del Polígon d'actuació núm. 1
"Carrrer Pujol".
11 AP-2014/2909 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de modificació
del tipus d'equipament al carrer Apenins de Badalona.
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12 AP-2014/2910 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general
metropolità al Nucli Històric de Dalt de la Vila en l'àmbit del polígon d'actuació núm. 1 "Carrer
Pujol" de Badalona.
13 AP-2014/2911 DICTAMEN. Modificació de l'Ordenança General Municipal de circulació de
vehicles de Badalona.
14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules.
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2913 Moció que presenta el Grup Municipal de PSC, per donar suport als premis
literaris ciutat de Badalona
AP-2014/2914 Moció que presenta el Grup Municipal de CIU, sobre la millora dels polígons
industrials a Badalona a través del pla de suport als ajuntaments impulsat per l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.
AP-2014/2912 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, instant a la modificació del
Pla Especial urbanístic d’ampliació d'usos del sector industrial dels barris de Canyado i
Manresà.
AP-2014/2915 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, per una reforma
constitucional i la convocatòria d'un referèndum sobre la monarquia i per l'inici d'un procés
constituent cap a la república.
AP-2014/2916 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, en suport de l'Hospital
Municipal i dels serveis sociosanitaris de B.S.A., Badalona Serveis Assistencials.
17 Precs i preguntes.
Badalona, 25 de juny de 2014.

Ma Jesús Hervàs Míngez
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