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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 24 de juliol de 2012 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 anterior,
que van tenir lloc els dies 26 de juny i 6 de juliol de 2012.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2363 DICTAMEN. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Pla "Xarxa de
Govern Local 2012-2013" i el seu protocol general aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona
en sessió de 31-05-12.
3 AP-2012/2367 DICTAMEN. Aprovar l'ampliació de la delegació a l'ORGT de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i inspecció de determinats tributs locals.
4 AP-2012/2368 DICTAMEN. Aprovar la pròrroga pel termini d'any (del 01/09/2012 al
31/08/2013) del contracte de gestió del servei de conservació,manteniment i neteja zones
verdes,arbrat i jardineres de Badalona.
5 AP-2012/2369 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de 2012.
6 AP-2012/2370 DICTAMEN. Donar compliment a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, referits al 4rt tr. 2011 i 1er i 2on tr. 2012.
7 AP-2012/2371 DICTAMEN. Aprovar la desafectació del domini públic del bé municipal situat
al carrer Navata, 43.
8 AP-2012/2372 DICTAMEN. Aprovar la desafectació del domini públic del bé municipal Avgda.
Martí Pujol, 86-88.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
9 AP-2012/2373 DICTAMEN. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona a l'any Europeu
de l'Envelliment Actiu i de les Relacions Intergeneracionals.
10 AP-2012/2374 DICTAMEN. Declarar la vigència del Pla Director de Joventut Badalona Jove
2009-2011, aprovat per acord de Ple de 22-12-2009, i l'encàrrec al departament de Joventut de
l'informe d'avaluació d'aquest instrument.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2012/2375 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general
metropolità als carrers Francesc Macià i Sant Ignasi de Loiola.
12 AP-2012/2376 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general
metropolità per a l'increment de densitat d'habitatges al polígon A del Port de Badalona.
13 AP-2012/2377 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional
de Badalona. Fitxa F-2: Can Canyadó.
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14 AP-2012/2378 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona.
Fitxa F-3: Can Gusi.
15 AP-2012/2380 DICTAMEN. Aprovar la creació de Consell municipal assessor d'Urbanisme
de Badalona.
16 AP-2012/2381 DICTAMEN. Aprovar inicialment l'avantprojecte d'Ordenança Municipal
d'ocupació d'espais d'ús públic de Badalona.
17 PROPOSICIONS URGENTS.
18 TORN OBERT DE PARAULES
19 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2392 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i el
Partit socialista de Catalunya, per promoure polítiques d'ocupació per a persones amb
discapacitat.
AP-2012/2393 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, a la qual s’adhereix el grup municipal Socialista, de suport al
model comercial urbà de proximitat i de rebuig a la proposta del Govern de l'Estat de
liberalització dels horaris comercials.
AP-2012/2394 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, de
suport a l'Associació Asssemblea Nacional Catalana i a la marxa cap a la independència.
AP-2012/2395 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, de rebuig a la instal.lació del Macrocomplex "EUROVEGAS"
AP-2012/2397 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, en relació a les
mesures adoptades pel Govern de l'Estat sota la justificació de la reducció del dèficit públic.
20 MOCIONS AMB CARÀCTER URGENT
AP-2012/2399 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals Socialista i de Convergència i
Unió, per reivindicar les Festes d'Agost com a patrimoni de Badalona.
21 Precs i preguntes.
Badalona, 19 de juliol de 2012.
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