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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 de gener 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 sessions anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2774 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal de
confiança o assessorament especial.
3 AP-2014/2775 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
4 AP-2014/2777 DONAR COMPTE. Acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 10/01/2014 relatius a l'adjudicació del contracte de serveis de repartiment de
correspondència externa de l'Ajuntament.
5 AP-2014/2778 DONAR COMPTE. Acords adoptats en data 27/12/2013 pel regidor de l'Àmbit
d'Economia i Hisenda relatius a l'adjudicació del contracte de subministrament de 14
fotocopiadores.
6 AP-2014/2776 DICTAMEN. Aprovar la modificació del criteri del complement de productivitat
Especial Rendiment pels exercicis 2014 i 2015.
7 AP-2014/2779 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l' alcalde de data 27 de desembre de
2013 d'acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya , per un import
de 403.324,78 euros i aprovació de l’encàrrec de gestió a l'IMPO.
8 AP-2014/2780 DICTAMEN. Aprovar l'expedient de contractació, licitació, despesa i obertura
del procediment obert del contracte de serveis i manteniment del sistemes de comunicacions i
xarxa de l'Ajuntament.
9 AP-2014/2781 PROPOSTA. Aprovar la modificació de membres del patronat de la Fundació
Privada Badalona Capital Europea del Bàsquet.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 AP-2014/2782 PROPOSTA. Aprovar la modificació del conveni de col.laboració subscrit
entre l'Ajuntament, el Servei Català de la Salut i el Departament de Salut amb objecte de
finançar les obres de construcció del Centre de Salut " Gran Sol" de Badalona.
11 PROPOSICIONS URGENTS.
12 TORN OBERT DE PARAULES.
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13 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2783 MOCIÓ. Presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, de rebuig a la pujada
tarifària de l'ATM.
AP-2014/2784 MOCIÓ. Presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, per eliminar les barreres
arquitectòniques en els edificis de formació d'adults.
AP-2014/2785 MOCIÓ. Presentada pel grup municipal de CiU, sobre l'ús de dades del padró
municipal per a la celebració d'una consulta sobre el futur de Catalunya.
AP-2014/2786 MOCIÓ. Presentada pel grup municipal de CiU, sobre mesures per ampliar el
parc d'habitatge de lloguer social provinent d'immobles buits propietat d'entitats financeres.
AP-2014/2787 MOCIÓ. Presentada pel grup municipal del PSC, reclamant la convocatòria del
Consell de Ciutat i el compliment del Reglament de Participació Ciutadana.
AP-2014/2788 MOCIÓ. Presentada pels grups municipals del PSC i d'ICV-EUiA, contra la
reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de
l'embaràs.
14 PRECS I PREGUNTES.

Badalona, 23 de gener de 2014.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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