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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament aAl
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el propvinent dia 25 de novembre 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 la sessions anteriors de
dates 28 i 31 d’octubre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/3023 DICTAMEN. Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària del
mes de desembre de 2014.
3 AP-2014/3032 DICTAMEN. Ratificació resolució d'Alcaldia de 13-11-2014 d'aprovació de
pròrroga del termini de presentació de proposicions del contracte de manteniment de zones
verdes, solars, franges de prevenció d' incendis i d' arbrat i palmeres d'àmbit urbà.
4 AP-2014/3034 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva
de les modificacions del text i/o tarifes de les Ordenances fiscals, aprovades provisionalment
per l'Ajuntament Ple de 30-09-2014, per a la seva entrada en vigor l'1 de gener de 2015.
5 AP-2014/3033 DICTAMEN. Resolució dels suggeriments presentats en relació amb
l'Ordenança Fiscal núm 1, reguladora de l'impost sobre Bens Immobles i aprovació definitiva
de modificació del text i/o aprovació el 30-09-2014, per a la seva entrada en vigor l'1 de gener
de 2015.
6 AP-2014/3035 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2014 i del seu annex d'inversions.
7 Proposicions urgents.
8 Torn obert de paraules.
9 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/3024 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, en relació a la
defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
AP-2014/3025 Moció que presenta el grup municipal de PSC, en defensa i suport als clubs
esportius de base.
AP-2014/3026 Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC, sobre la millora de la
qualitat de les àrees de gossos a Badalona i ampliació de l'oferta d'aquest espais.
AP-2014/3027 Moció que presenta el grup municipal de CiU, per la cessió avançada del tram
del carrer Eduard Maristany al terme municipal de Badalona afectat pel projecte de
desenvolupament urbanístic de l'antiga central tèrmica de Badalona i Sant Adrià.
AP-2014/3028 Moció que presenta el grup municipal de CiU de suport als membres de la taula
de mobilitat de Badalona davant la sanció rebuda per una acció reivindicativa sobre mobilitat
segura a l'entron de l'aparcament de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
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AP-2014/3029 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA de rebuig a l'acord comercial
d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió-TTIP- entra la UE i els EEUU.
AP-2014/3030 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, amb motiu del dia
internacional "ciutat per la vida-no a la pena de mort".
10 Precs i preguntes.
Badalona, 20 de novembre de 2014.
L'Alcalde acc.
(del. res. 13-11-14)

Secretari general acc.
(res. 18-08-2014)

Ramon Riera Macia

Albert Müller i Valentí
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