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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 28 d'octubre 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 dues sessions
extraordinàries que van tenir lloc el dia 26 de setembre de 2014 i de la sessió ordinària
de 30 de setembre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/3000 DONAR COMPTE. Assabentat de la baixa voluntària del regidor Josep Duran
Vázquez del grup municipal Socialista, passant a la situació de regidor no adscrit.
3 AP-2014/2987 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 26 de setembre de
delegació especial de competències a favor del regidor senyor José Díaz Casquero.
4 AP-2014/2988 DONAR COMPTE. Acord del Consell d'administració de l'organisme autònom
"Institut Municipal de Serveis Personals" de data 26 de setembre de 2014 relatiu a la rectificació
d'un error material.
5 AP-2014/2989 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 9 d'octubre de 2014
referent a la substitució d'un membre del Consell rector del Museu Municipal de Badalona.
6 AP-2014/2990 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de data 10 d'octubre de 2014 per la
qual es designa patró de la "Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada".
7 AP-2014/2991 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal
eventual de confiança o assessorament especial.
8 AP-2014/2992 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
9 AP-2014/3008 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 3er trimestre de 2014.
10 AP-2014/2993 DICTAMEN. Aprovar l'encàrrec de gestió a Badalona Cultura, SL per a dur a
terme la programació d'una exposició simultània amb el Museu de Granollers de l'artista que
dóna nom a la sala d'exposicions Josep Uclés ubicada al Centre Cultural El Carme.
11 AP-2014/2998 DICTAMEN. Aprovació conjunta de propostes de modificació del pressupost
general de l'Ajuntament 2014.
12 AP-2014/3007 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient del contracte de serveis de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d'incendis (lot 1) i arbrat i palmeres
d'àmbit urbà de Badalona (lot 2).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
13 AP-2014/2994 DICTAMEN. Ratificar la minuta i la signatura del Protocol addicional de
concreció per al 2014 del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Badalona.
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14 AP-2014/2995 DICTAMEN. Aprovar el Pla de Promoció de l'Escolaritat i Prevenció de
l'Absentisme Escolar a Badalona.
15 AP-2014/2996 DICTAMEN. Declarar Filla Predilecta de Badalona a la nedadora Mireia
Belmonte Garcia per la seva trajectòria esportiva que ha difós arreu el nom de la ciutat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
16 AP-2014/2997 DICTAMEN. Proposta d'acord d'aprovació provisional de la Modificació
puntual del Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'aforament a la discoteca Carpa Titus al
polígon de Can Ribó.
17 PROPOSICIONS URGENTS
18 TORN OBERT DE PARAULES
19 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/3009 Moció que presenten els grups municipals de PP, PSC i CiU, relativa a la
creació de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona.
AP-2014/3003 Moció que presenta el grup municipal del PSC, per eliminar de les hipoteques
l'abusiu índex de referència de préstecs hipotecaris a més de 3 anys.
AP-2014/3004 Moció que presenten els grups municipals de CiU i PP, de reconeixement del
centre de normalització lingüística de Badalona i Sant Adrià pels seus 25 anys d'activitat.
AP-2014/3001 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, sol.licitant el canvi de la
delimitació territorial de les àrees bàsiques de salut dels barris de Llefia i la Salut.
AP-2014/3002 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per a la creació d'una
comissió d'investigació de caràcter no permanent per investigar les suposades irregularitats en
el procés de selecció de 12 places de policia local de Badalona.
AP-2014/3005 Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, per impulsar
l'activitat econòmica i el comerç local creant el programa borsa de lloguer accessible de locals
comercials.
20 PRECS I PREGUNTES
Badalona, 23 d'octubre de 2014.
L'Alcalde
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