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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 setembre 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
AP-2012/2420 Donar compte i ratificar l'acord de la Junta de Portaveus de data 19-09-2012 en
el sentit de modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària del mes de setembre
de 2012.
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-2012/2405 Donar compte al Ple de les actuacions dutes a terme pel Síndic Defensor de la
Ciutadania durant l'any 2011.
3 AP-2012/2406 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcaldia de 30 de juliol de 2012 relativa a la
substitució d'un membre del Consell d'Administració de l'IMSP.
4 AP-2012/2407 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcaldia de 30 de juliol de 2012 relativa a la
substitució d'un membre del Grup Municipal Socialista al Consell d'administració de Badalona
Serveis Assistencials, SA.
5 AP-2012/2408 DICTAMEN. Aprovar el compte general de la corporació, corrersponent a
l'exercici 2011.
6 AP-2012/2409 DICTAMEN. Donar compte i ratificar la resolució de l'alcaldia de data
1/08/2012, relativa a l'acceptació de la subvenció atorgada per AMB en data 24/07/2012 per la
realització del Projecte Badalona: Pla de suport a l'ocupació 2012-2013.
7 AP-2012/2410 DICTAMEN. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Badalona
Serveis Assistencials, per a la prestació dels serveis de menjador als membre de la Guàrdia
Urbana que fan jornada partida.
8 AP-2012/2411 DICTAMEN. Aprovar les dues festes locals per a l'any 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
9 AP-2012/2412 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l'àmbit del Mas Ram.
10 AP-2012/2413 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial
de desenvolupament del sistema general portuari per a l'ampliació d'usos a les parcel·les 5 i 6.
11 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2012/2422 PROPOSTA. Aprovació modificació del pressupost de l'Ajuntament 2012.
12 TORN OBERT DE PARAULES

1

Secretaria General

13 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2414 Moció que presenta el Grup Municipal del PP per que la piscina municipal del
centre de Badalona rebi el nom de piscina municipal Mireia Belmonte
AP-2012/2415 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, instant al Govern de
l'Ajuntament de Badalona a convocar de forma immediata el Consell local de l'habitatge.
AP-2012/2416 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Badalona
contra el repagament dels serveis de teleassistència i d'atenció domiciliària.
AP-2012/2417 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Badalona
demanant la dimissió del Sr. Xavier Garcia Albiol de les funcions d'Alcalde.
AP-2012/2418 Moció que presenta el grup municipal de CiU en defensa de les petites i
mitjanes empreses i autònomons. Pagament de l'IVA previ cobrament de la factura.
AP-2012/2419 Moció que presenta el grup municipal Socialista per a la reimplantació del
programa Prepara, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la
requalificació professional per a les persones desocupades.
14 PRECS I PREGUNTES
Badalona, 19 de setembre de 2012.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
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