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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 provinent dia 29 de setembre 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-hi assistir, assabenteu aquesta Alcaldia dels motius que
justifiquin la vostra absència.

ORDRE DEL DIA
Aprovar les actes núms. 10, 11 i 12 corresponents a les sessions extraordinàries que van tenir
lloc els dies 20 i 28 de juliol i 1 de setembre de 2015.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la
Ciutadania durant l'any 2014.
2. Prendre coneixement de la renúncia presentada a l'acta de regidor pel senyor Jordi Serra
Isern.
3. Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació
Local adoptat pel Consell General del Consorci en sessió de 26 de març de 2015.
4. Aprovar la revisió del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2015.
5. Modificar el lloc de treball de Cap de Departament de Sistemes i Tecnologies de la
Informació.
6. Modificar el nombre, les característiques i les retribucions del personal directiu al servei de
l'Ajuntament de Badalona.
7. Aprovar la transferència al Consell Comarcal del Barcelonès de les anualitats 2013 i 2014
corresponents al Fons de Cooperació Local per a serveis supramunicipals.
8. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de
prevenció d'incendis i arbrat i palmeres de l'àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots.
9. Aprovar la modificació del contracte de neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids
urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona.
10. Aprovar diferents reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
11. Encarregar la gestió de la realització de la 41 Edició de Filmets Badalona Film Festival, a la
societat municipal Badalona Comunicació SA.
12. Encarregar la gestió del "Servei Local d'Empresa-Badalona 2015"
municipals IMPO i REBASA.

a les societats
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13. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus
Organismes Autònoms, referits al primer i segon trimestre de 2015.
14. 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, referit al primer trimestre de 2015.
15. 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 2015.
16. Donar compte del nomenament dels membres integrants de les comissions informatives
de caràcter permanent.
17. Donar compte de resolucions de nomenament/cessament de personal de confiança o
assessorament especial.
18. Donar compte de resolucions de contractació en matèria de personal.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
19. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l'empresa BRAUT EIX
AMBIENTAL, per un import de 1.899,70 euros.
20. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l'empresa AIGÜES DE
BARCELONA, per import de 1.475,82 euros.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
21. Aprovar la proposta de les dues festes locals per a l'any 2016.
22. Donar compte de la constitució d'una comissió de seguiment de la reforma integral del
mercat municipal Maignon de Badalona, per resolució de l'alcaldessa de 23 de juliol de 2015.
23. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la unitat del projecte 2 del sector A de la
Modificació del PGM a l'avinguda de Navarra.
24. Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordenació de volums a les illes 1 a 14 del polígon
A del Port de Badalona.
25. Donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació i modificació de la
fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon.
26. Donar per verificat el text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità a
l'àmbit del Gorg.
27. Donar per verificat el text refós de la Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll
i Pujol.
28. Donar per verificat el text refós del Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació
puntual del PGM a l'àmbit del Gorg.
29. Reconèixer el crèdit a favor de l'empresa AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA, per import
304.140,98 euros, en concepte de preu del contracte de les obres de construcció del dipòsit
regulador d'aigües de la conca Rambla de Sant Joan.
30. Reconèixer el crèdit a favor de l'empresa AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA, per import
de 256.349,81euros, en concepte de certificació final i liquidació del contracte de les obres de
construcció del dipòsit regulador d'aigües rambla sant Joan.
31. Aprovar reconeixements de crèdit a favor de l’Ens de Gestió Urbanística.
Proposicions urgents
32. AP-2015/3260 Aprovar les Bases per a la convocatòria de subvencions municipals a les
entitats veïnals.
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II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Intervenció dels ciutadans al Ple

Mocions dels Grups Polítics Municipals
33. Moció del grup municipal del PP per poder disposar de majors efectius a la Guàrdia
Urbana.
34. Moció dels grups municipals del PP i PSC en suport dels voluntaris de Badalona.
35. Moció del grup municipal del PP relativa a la legalitat vigent en matèria de banderes.
36. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per redactar un projecte de transformació de la C-31.
37. Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en
Comú per la recuperació de la memòria històrica de Badalona.
38. Moció del grup municipal de PSC de suport perquè Badalona sigui municipi d'acollida i
solidari.
39. Moció del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a la petició d'indult
de Sergi Hernandez.
40. Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guayem Badalona en
Comú de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
Mediterrània.
41. Moció del grup municipal d'ERC-Avancem-MES, de suport al Correllengua 2015.
42. Moció del grup municipal de Ciutadans en relació a la representativitat dels grups
municipals en els actes institucionals.
Precs i preguntes

Badalona, 24 de setembre de 2015
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