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Es convoca la 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 24 de setembre 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-2013/2667 DICTAMEN. Modificació 1/2013 de la plantilla del personal laboral i subrogació
empleades GISE.
3 AP-2013/2668 DICTAMEN. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2012.
4 AP-2013/2669 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 26 de juliol de 2013 d'adjudicació
del contracte de subministrament, a títol d'arrendament sense opció de compra, de 4 vehicles
radiopatrulla amb "kit policial", mampara i distintius, per a la Guàrdia Urbana.
5 AP-2013/2670 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 29 de juliol de 2013 dictada en
relació amb la concessió de la gestió i el funcionament de les escoles bressol municipals Ralet
Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa.
6 AP-2013/2671 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2013
d'adjudicació del contracte dels serveis de conservació, manteniment i reparació dels vehicles
del parc mòbil municipal.
7 AP-2013/2672 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2013
d'adjudicació del contracte dels serveis d'inhumació i connexes, així com els complementaris
resultants de l'oferta adjudicada, als cementiris de Sant Pere i Sant Crist.
8 AP-2013/2373 DONAR COMPTE. Informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització núm.
16/2013 relatiu a l’Ajuntament de Badalona, romanent de tresoreria exercici 2009.
9 AP-2013/2674 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en pròrroga del
de 2012, i de les seves bases d'execució.
10 AP-2013/2675 DICTAMEN. Proposar al Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya les dues festes locals a Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
11 AP-2013/2676 DONAR COMPTE. Resolució de l’Alcaldia accidental de data 5/7/2013 en la
que determina la composició de la comissió informativa especial del Pla Director de Joventut
2013-2016.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2013/2677 DICTAMEN. Acordar suspensió de llicències de canvi d'ús i autoritzacions
municipals connexes establertes a la legislació sectorial, a noves implantacions d'ús religiós
(centres de culte, religiós-docent i anàlegs) en edificis, locals o solars a Badalona
13 AP-2013/2678 DONAR COMPTE. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que declara nul.la la modificació puntual PGM Illa Central (recurs 131/2009).
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14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules.
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2679 Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, sobre la manca
d'abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
AP-2013/2680 Moció que presenta el grup municipal 'ICV-EUiA, pel manteniment de les dues
unitats d'escolarització compartida a la zona sud de Badalona.
AP-2013/2681 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra la criminalització de
col.lectius de població badalonina i en favor de la convivència i la cohesió social.
18 Precs i preguntes.
Badalona, 18 de setembre de 2013.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL

2

