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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 19 de desembre 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-2013/2759 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 8 de novembre de 2013
referent al canvi d'un representant de l'Ajuntament al Plenari del Consorci Badalona Sud.
3 AP-2013/2760 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 5 de desembre relativa al
nomenament de Patró de la Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann.
4 AP-2013/2761 DICTAMEN. Aprovar amb caràcter definitiu l'ordenança general reguladora de
preus públics.
5 AP-2013/2762 DICTAMEN. Aprovar amb caràcter definitiu les ordenances fiscals.
6 AP-2013/2763 DICTAMEN. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO per la relaització de l'acció
del model tipus A "Auxiliar d'hoteleria:cuina i serveis de restaurant i bar" del Programa
Qualificació Professional Inicial-Pla de Transició al Treball 2013-2014.
7 AP-2013/2764 DONAR COMPTE. Resolució de la Junta de Govern Local de data
22/11/2013, de l'aprovació de l'expedient per la prestació dels serveis de dinamització i
informació juvenil.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓA LES PERSONES
8 AP-2013/2757 DICTAMEN. Aprovar la delegació al Consell Comarcal de Barcelonès de les
competències de titularitat municipal corresponent al servei esporàdic de transport adaptat, així
com la minuta i la signatura del conveni de col·laboració per els anys 2014 i 2015.
9 AP-2013/2756 DICTAMEN. Designar els representants de l'Ajuntament a la Comissió
Representativa-Institucional per al lideratge i seguiment del Pla educatiu d'entorn, d'acord amb
el Conveni de col·laboració signat entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 AP-2013/2749 DICTAMEN. Aprovar amb caràcter provisional a modificació del Pla especial
urbanístic del PGM per a l'increment d'habitatges al polígon A del Port de Badalona.
11 AP-2013/2750 DICTAMEN. Aprovar amb caràcter inicial la modificació del PGM a la
parcel·la situada al carrer Doctor Daudí de Badalona, a instància de l'Ajuntament de Badalona.
12 AP-2013/2748 DICTAMEN. Aprovar amb caràcter provisional el Pla especial urbanístic
d'ampliació d'usos del sector industrial dels barris de Canyadó i Manresà.
13 AP-2013/2746 DICTAMEN. Aprovar la modificació de l'estructura de la Comissió Municipal
de Protecció Civil.
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14 AP-2013/2747 DICTAMEN. Aprovar la modificació de l'apartat 4 (Estructura i organització)
del Manual d'Actuació Bàsic del Pla de Protecció Civil de Badalona aprovat pel Ple municipal
de l'Ajuntament en data del 23 de febrer de 2010.
15 AP-2013/2751 DICTAMEN. Aprovar el Reglament de Règim Intern del Consell d'Entitats del
Districte 6.
16 AP-2013/2752 DICTAMEN. Aprovar el Reglament de Règim Intern del Consell d'Entitats del
Districte 1.
17 Proposicions urgents.
18 Torn obert de paraules
19 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2753 MOCIÓ. Presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de rebuig a la
Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administracio local (LRSAL).
AP-2013/2754 MOCIÓ. Presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Socialista i
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, de suport al manifest del pacte
local pel dret a decidir a Badalona.
AP-2013/2755 MOCIÓ. Presentada pels grups municipals Socialista i de Convergència i Unió,
per homenatjar a l'artista badaloni Josep Ucles Cifuentes.
AP-2013/2758 MOCIÓ. Presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista, perquè es
prenguin mesures sobre els problemes que causa la brutícia al fons litoral badaloní.
AP-2013/2765 MOCIÓ. Presenta pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, rebutjant la possible venda i
privatitzacio del parc public d'habitatges de l'Incasol per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya.
21 Precs i preguntes.
Badalona, 16 de desembre de 2013.

Xavier Garcia Albiol
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Juan Ignacio Soto Valle
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