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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 26 de novembre 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, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
que van tenir lloc el 29 d’octubre de 2013 i el 12 de novembre de 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2731 Proposta. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013, en
pròrroga del de 2012.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
3 AP-2013/2732 DICTAMEN. Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts
del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs.
4 AP-2013/2733 DICTAMEN. Donar per verificat el text refós de la modificació del Pla especial
de protecció del patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic. Fitxa E-3 Casa Eduard
Agustí.
5 AP-2013/2734 DICTAMEN. Aprovar el text de l'avantprojecte de la nova Ordenança
d'establiments destinats a serveis de telecomunicacions (locutoris telefònics).
6 Proposicions urgents.
7 Torn obert de paraules.
8 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2736 Moció que presenta el grup municipal de PSC, de rebuig a l'avantprojecte de llei
de reforma del sistema de pensions presentat pel govern central.
AP-2013/2737 moció que presenta el grup municipal PSC, de rebuig als pressupostos generals
de l'estat pel 2014.
AP-2013/2738 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, de rebuig a la reforma de les
pensions del govern de l'estat.
AP-2013/2739 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, pel dia internacional contra la
violència masclista.
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AP-2013/2741 Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i
Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al manifest del Pacte local pel dret a
decidir a Badalona.
13 Precs i preguntes.

Badalona, 21 de novembre de 2013.
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