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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 22 de juliol 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 20 i el 30 de juny de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2924 DONAR COMPTE. Informe del Defensor de la Ciutadania de Badalona
corresponent a l'exerici de 2013.
3 AP-2014/2926 DONAR COMPTE. Decret de data 03-07-14 mitjançant el qual s'encomana el
despatx ordinari dels assumptes de la Regidoria de Govern i Recursos Humans al quart tinent
d'alcalde senyor Juan Fernández Benítez.
4 AP-2014/2928 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
5 AP-2014/2929 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal de
confiança o assessorament especial.
6 AP-2014/2925 DICTAMEN. Autoritzar la modificació dels articles 1, 28 i 33 dels Estatuts de la
Fundació "Badalona Capital Europea del Bàsquet".
7 AP-2014/2927 DICTAMEN. Aprovar l'acord de modificació de la Relació de llocs de treball.
8 AP-2014/2930 DICTAMEN. Acordar la modificació dels criteris de complements de
productivitat aplicables al personal al servei de Guàrdia Urbana aprovats per acord de Ple de
29/11/2011.
9 AP-2014/2931 DICTAMEN. Acord de reordenació de RH : Serveis prioritaris i estabilitat
ocupació modificació.
10 AP-2014/2932 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde, de data 26.05.2014, de
renúncia a les subvencions atorgades per a l'actuació "Centre d'Excel·lència Can Bofí Vell" i
deixar sense efecte l'encàrrec de gestió a l'IMPO per a la realització d'aquesta actuació.
11 AP-2014/2933 DICTAMEN. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament
2014.
12 AP-2014/2934 DICTAMEN. Aprovació de la licitació i plec de clàusules administatives
particulars per a l'adjudicació de les concessions de les parades números 22, 25, 26 i 27 del
Mercat Municipal de Sant Roc.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 AP-2014/2935 DICTAMEN. Aprovar el nomenament de nous membres del Consell Escolar
Municipal (CEM).
14 AP-2014/2936 DICTAMEN. Aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió
de beques individuals per a l'escolarització i el servei de menjador escolar del curs 2014-2015
per a l'alumnat de les escoles bressol municipals, així com l'annex normalitzat.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
15 AP-2014/2937 DICTAMEN. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27-06 de 2014
pel qual es va donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla Especial Urbanístic de
l'illa compresa pels carrers Sant Pere, Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume.
16 AP-2014/2938 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità a
la Plaça Pompeu Fabra de Badalona.
17 AP-2014/2939 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de modificació
del tipus d'equipament i ordenació a l'illa delimitada pel carrer de Jaume Passarell i l'autopista
C-31 de Badalona.
18 AP-2014/2940 DICTAMEN. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança General
Municipal de Circulació i Vehicles de Badalona.
19 Proposicions urgents.
20 Torn obert de paraules
21 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2941 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, sobre la situació del parc de
bombers de Badalona.
AP-2014/2942 Moció que presenta el Grup Municipal de CIU, sobre la commemoració de l'any
del tricentenari a Badalona.
AP-2014/2943 Moció que presenta el Grup Municipal de CIU, sobre l'ús de la pista esportiva
Iris, al barri de Casagemes.
AP-2014/2944 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, contra els bombardejos
d'Israel sobre Gaza i en suport del poble Palestí.
22 Precs i preguntes.
Badalona, 17 de juliol de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Remedios Hijano Cruzado
SECRETARI GENERAL
(per delegació res. de 25-06-2014)
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