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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 26 de juny 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 que van
tenir lloc els dies 29 de maig i dues del dia 15 de juny, una d’extraordinària i una altra
d’extraordinària i urgent.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2335 DICTAMEN. Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària del
mes de juliol de 2012, traslladant-la al dia 24 de juliol, enlloc del dia 31 de l'esmentat mes.
3 AP-2012/2336 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 17/05/2012, d'aprovació de la
formalització dels préstecs amb les entitats financeres que ha assenyalat l'ICO.
4 AP-2012/2337 DICTAMEN. Denúncia i preavís de finalització del contracte i incoació d'un nou
expedient de contractació del servei públic de neteja de clavegueram.
5 AP-2012/2348 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Badalona
Serveis Assistencials, per a la prestació dels serveis de menjador als membres de la Guàrdia
Urbana que fan jornada partida.
6 AP-2012/2349 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a Engestur, SA per a la prestació
del servei de neteja i recollida de residus sòlids flotants a les platges de Badalona.
7 AP-2012/2338 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2012.
8 AP-2012/2339 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
9 AP-2012/2340 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal de
confiança o assessorament especial.
10 AP-2012/2341 DONAR COMPTE. Resolucions de canvi de dedicació dels regidor/es.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2012/2342 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial de transformació d'ús de
les naus del carrer de Jaume Ribó, núm. 41 a 57.
12 AP-2012/2343 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual a l'illa 8 del Pla
especial urbanístic per a la regulació d'usos i volumetria dels sòls edificables del polígon A del
Port de Badalona.
13 AP-2012/2344 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual d'alguns articles
referents a aparcaments de les Normes Urbanístiques del PGM a l'àmbit del municipi de
Badalona.
14 AP-2012/2345 DONAR COMPTE. Acord de la JGL, de 30 de març, de suspensió de
llicències per a la implantació de l'ús recreatiu de bars musicals i discoteques a l'àmbit del PE
d'ampliació d'usos entre el sector industrial de Canyadó i Manresà.
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15 AP-2012/2346 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general
metropolità a les parcel.les situades al camí de les Guixeres, al carrer del Torrent de Vallmajor,
a l'av Maresme i a l'Av Llenguadoc.
16 Proposicions urgents.
17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2350 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per tal que s'aturi la
línia molt alta tensió (MAT) al seu pas pel municipi de Badalona.
AP-2012/2351 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipals d'ICV-EUiA de suport a la
iniciativa popular penal, en defensa del sistema públic de salut, promoguda per la plataforma
Dempeus per la salut pública.
AP-2012/2352 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals Socialista i d'ICV-EUiA per a la
creació d'una comissió d'investigació de caràcter especial.
AP-2012/2353 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal Socialista sobre la construcció del
nou edifici de l'escola Montigalà
22 Precs i preguntes.
Badalona, 21 de juny de 2012.
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