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Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
30 d'octubre de 2012
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 30 d'octubre de 2012 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-2012/2437 DICTAMEN. Aprovar el sorteig dels membres de les meses electorals amb
motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012.
3 AP-2012/2455 DICTAMEN. Aprovar la modificació del text i tarifes de les Ordenances Fiscals,
per entrar en vigor a partir de l'01/01/2013.
4 AP-2012/2456 DICTAMEN. Aprovar la modificació del text i tarifes de l'OGPP, per l'entrada
en vigor a partir de l'01/01/2013.
5 AP-2012/2438 DICTAMEN. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de 27
fotocopiadores (equips multifunció)i d'1 impressora digital laser a títol d'arrendament sense
opció de compra per a diversos departaments municipals de l'Ajuntament de Badalona.
6 AP-2012/2439 DICTAMEN. Aprovació definitiva de l'ordre de continuïtat del subministrament
d'energia elèctrica, objecte del contracte formalitzat amb Endesa Energia,SA.
7 AP-2012/2440 DICTAMEN. Rectificar la resolució plenària de 24 de setembre de 2012, i
ratificar la resolució d'Alcaldia de 26 de setembre de 2012, d'acceptació de la subvenció de
l'AMB per al Projecte "Badalona: Pla suport a l'ocupació 2012-2013."
8 AP-2012/2454 DICTAMEN. Aprovació de la no disponibilitat dels crèdits previstos per abonar
l'assignació de la paga extraordinària de desembre en l'exercici 2012 de l'Ajuntament, els
organismes autònoms municipals i les societats de capital íntegrament municipal.
9 AP-2012/2441 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost general de 2012 del
Patronat de la Música de Badalona.
10 AP-2012/2442 DICTAMEN. Aprovar la modificació del Pressupost general de 2012 de
l'Institut Municipal de Serveis Personals.
11 AP-2012/2443 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost general de 2012 de
l'Institut Municipal de Serveis Personals.
12 AP-2012/2444 DONAR COMPTE. 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, referits al tercer trimestre de 2012.
13 AP-2012/2457 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2012.
14 AP-2012/2445 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
15 AP-2012/2446 DONAR COMPTE. Resolucions de canvis de dedicació de regidors/es
d'aquest Ajuntament.
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16 AP-2012/2447 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal de
confiança o assessorament especial.
17 AP-2012/2458 DICTAMEN. Aprovació dels acords entre l'Ajuntament i organitzacions
sindicals, relatius als complements retributius a la prestació d'incapacitat temporal i a la
modificació parcial de l'acord de 26/03/2012 (AP 26/04/2012) relatiu a comp. Productivitat.
18 AP-2012/2463 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012 de l'1 d'octubre
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
19 AP-2012/2448 DICTAMEN. Aprovar la minuta i ratificar la signatura del Contracte Programa
2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
20 AP-2012/2449 DICTAMEN. Aprovar la continuació de la prestació del servei de neteja
d'edificis, dependències municipals i centres docents, per part de l'empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA, fins que hi hagi nou adjudicatari.
21 AP-2012/2450 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de
desenvolupament del Mercat de Llefià.
22 AP-2012/2451 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 5 d'octubre,
de donar per verificat el Text refós del Pla especial de concreció d'usos a la parcel·la 7 del
sector 1 del polígon industrial Les Guixeres.
23 AP-2012/2452 DICTAMEN. Ratificar l'acord del Consell d'administració de Marina Badalona
de 17/10/12 de sol·licitud d''ampliació del termini concessió i explotació del port, amb caràcter
parcial i per 30 anys de la construcció de l'hotel i centre de convencions.
24 AP-2012/2453 DICTAMEN. Convocar licitació per a la promoció de l'habitatge protegit i
dotacionals previst a la modificació del PGM a l'Avinguda dels Vents de Badalona.
25 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2012/2464 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 19 d'octubre de
2012 referent a la substitució d'un regidor del Grup municipal del PPC al Consell d'administració
de l'Institut Municipal de Serveis Personals.
AP-2012/2465 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 16
d'octubre de 2012, referent a la revocació del nomenament i delegacions especials de
competències efectuades a favor del regidor senyor David Gómez Villar.
AP-2012/2466 PROPOSTA. Aprovar la prórroga del termini atorgat a la Comissió
d'Investigaciço especial de caràcter no permanent creada per acord de ple de 26/06712 per a
presentar el seu dictamen.
AP-2012/2467 PROPOSTA. Aprovar la modificació de l'Acord de Ple de 18/10/11 de proposta a
la junta General de Marina Badalona, SA de nomenament dels membres del Consell
d'administració en representació de l'Ajuntament.
AP-2012/2468 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de data 22/10/12 referent a la
modificació de la composició del Grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
26 TORN OBERT DE PARAULES
27 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2459 Moció que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, CiU i PP per
sol.licitar la ubicació definitiva de l'escola Badalona Port.
AP-2012/2460 Moció que presenta el grup municipal PSC, CiU i PP, per tal que l'Ajuntament
preguin en consideració la iniciativa ciutadana per homenatjar a Josep Valls amb una placa al
Pont del Petroli.

2

Secretaria General

AP-2012/2461 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, en suport de la vaga general
del 14 de novembre.
AP-2012/2462 Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC i CiU, a favor que
els establiments d'alimentació no llencin el menjar a punt de caducar i es doni amb el "prestatge
de l'últim dia" a Badalona no es llença el menjar.
28 Precs i preguntes.
Badalona, 25 d'octubre de 2012.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL A acc.
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