Secretaria General

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
29 d'octubre de 2013
18:00

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 29 d'octubre 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-2013/2692 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 26-08-13, deixant sense efectes
l'encomana temporal del despatx ordinari dels assumptes de la Regidoria d'Hisenda i Recursos
Interns, i la Presidència de la Comissió Informativa de Govern, Economia i Hisenda.
3 AP-2013/2693 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 26-08-2013 per la qual es deixen
sense efectes els nomenaments provisionals efectuats en els consells d'administració de l'IMSP
i de l'IMPO.
4 AP-2013/2694 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 19 de setembre de 2013
referent a la modificació dels membres del Consell rector de l'organisme autònom Museu
Municipal de Badalona.
5 AP-2013/2696 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal de
confiança o assessorament especial.
6 AP-2013/2697 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
7 AP-2013/2699 DONAR COMPLIMENT. 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 comercial, referits al tercer trimestre de 2013.
8 AP-2013/2700 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012 de l'1 d'octubre, referit al 3er trimestre de 2013.
9 AP-2013/2695 DICTAMEN. Acord de modificació de la determinació del nombre,
característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de
l'Ajuntament de Badalona.
10 AP-2013/2698 DICTAMEN. Aprovar l'adhesió de l'IMPO a l'acord relatiu a la contractació de
persones aturades que hagin exhaurit la prestació inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel SOC.
11 AP-2013/2701 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en pròrroga
del de 2012, i del seu annex d'inversions.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
12 AP-2013/2706 DICTAMEN. Aprovar la minuta i la ratificació de l'aprovació del Protocol
addicional de concreció per al 2013 del Contracte programa per a la coordinació i la
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Badalona.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
13 AP-2013/2702 DICTAMEN. Aprovació provisional de la nova modificació puntual del Pla
especial d'assignació de tipus sanitari i assistencial al carrer dels Arbres, 53.
14 AP-2013/2718 DICTAMEN. Acordar una nova aprovació provisional de la modificació de
PGM per a l'increment de la densitat d'habitatges al polígon A del Port de Badalona.
15 AP-2013/2703 DICTAMEN. Aprovació modificació del Conveni subscrit el 3.12.2010 entre
l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut de la Generalitat que ha possibilitat la construcció del
Centre de Salut Gran Sol per equipar-lo perquè es pugui posar en funcionament.
16 AP-2013/2704 DICTAMEN. Aprovar la derogació de l'Ordenaça d'Establiments de Pública
Concurrència.
17 AP-2013/2705 DICTAMEN. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor d'ENGESTUR, SA per a la
realització de diverses actuacions de renovació i millora en edificis escolars i l'actual magatzem
i seu dels tallers de l'equip de manteniment d'escoles públiques de la ciutat.
18 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2715 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió als organismes autònoms IMPO i
REBASA de la realització de l'Acció "Servei Local d'Empresa- Badalona 2013", en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxes de Governs Locals 2012-2015".
AP-2013/2716 PROPOSTA. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia
elèctrica i gas que ha d'abastir a l'Ajuntament i alguns del seus OOAA i societats de capital
integrament municipals.
AP-2013/2717 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a REBASA de la realització de l'Acció
"Expo Estalvi Energetic" en el marc de la convocatòria del catàleg de serveis 2013 del Pla
"Xarxes de Governs Locals 2012-2015".
19 TORN OBERT DE PARAULES.
20 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2707 Moció que presenten els grups municipals de CIU i PSC, de reconeixement a la
trajectòria empresarial i social del Grup la Pau.
AP-2013/2708 Moció que presenta el grup municipal de CiU, instant a convocar urgentment el
Consell de Comerç.
AP-2013/2709 Moció que presenta el grup municipal de CiU, de rebuig als pressupostos
generals de l'estat pel 2014.
AP-2013/2710 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per garantir la
igualtat d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO.
AP-2013/2711 Moció que presenta el grup municipal del PSC, per expressar el rebuig al
repagament de fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera ambulatòria.
AP-2013/2712 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per acabar amb les xaboles
il.legals de gossos a Badalona.
AP-2013/2713 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per impulsar un programa
municipal d'ajuts al menjador escolar a la ciutat de Badalona.
21 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 24 d'octubre de 2013.
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