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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 29 de maig 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, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2298 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de data 3 de
maig de 2012 referent al canvi de membre al Consell d'Administració del Patronat de la Música
de Badalona a proposta del grup municipal d'ICV-EUiA.
3 AP-2012/2299 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de data 25
d’abril de 2012 referent al canvi de membre del Consell Rector del Museu Municipal de
Badalona a proposta del grup municipal d'ICV-EUiA.
4 AP-2012/2300 DONAR COMPTE. Donar compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de
data 20 d'abril de 2012 referent a la modificació, amb caràcter i abast provisional, fins al 30 de
juny d'enguany, de l'hora de les sessions de la Junta de Govern Local.
5 AP-2012/2301 DICTAMEN. Aprovació modificació text i tarifes annex OGPP, entrada en vigor
a 01.09.2012.
6 AP-2012/2302 DICTAMEN. Acord modificació text i tarifes de l'OF.núm.11, reguladora de la
taxa per ensenyaments especials, entrada en vigor 01.09.2012
7 AP-2012/2303 DICTAMEN. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de
treball de personal de l'IMPO per raons econòmiques i pressupostàries i d'ordenació
organitzativa de serveis.
8 AP-2012/2305 DICTAMEN. Correcció d'errors materials de l'acord de l'ajuntament Ple de 2404-2012, d'aprovació definitiva del pressupost general de 2012 i de la plantilla de l'ajuntament i
els seus organismes autònoms.
9 AP-2012/2306 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2012 de l'Institut Municipal de
Promoció de l'Ocupació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 AP-2012/2307 DICTAMEN. Aprovació de l'Ordenança municipal per a la prevenció i control
dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes albopictus) de l'Ajuntament de
Badalona.
11 AP-2012/2308 DICTAMEN. Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya l'aprovació del Projecte del Centre "Escola de Música Moderna de Badalona".
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2012/2309 DICTAMEN. Adherir-se a la declaració aprovada per la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap la Sostenibilitat en assemblea celebrada a Vic el dia 22 de febrer de 2012.
13 AP-2012/2310 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a la zona del Mas Ram.
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14 AP-2012/2311 DONAR COMPTE. Donar a compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern
Local, de 27-04-12, de donar per verificat el nou text refós del Pla especial d'ordenació d'usos
del sector delimitat per l'autopista C-31, el carrer Molí de la Torre.
15 AP-2012/2314 DONAR COMPTE. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern
Local, de data 20 d'abril, de donar per verificat el nou Text refós del Pla especial del Centre de
medicina comparativa de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) -Estabulari- .
16 AP-2012/2315 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a les illes BI-13 i BI-8 del polígon Montigalà-Batllòria-IKEA.
17 AP-2012/2317 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial de concreció d'usos a la
parcel·la 7 del sector 1 del polígon industrial Les Guixeres.
18 AP-2012/2316 DICTAMEN. Aprovació de la documentació tècnica d'adequació del projecte
del dipòsit de la conca de la Rambla de Sant Joan per aplicació de les millores ofertes en
l'adjudicacó del contracte.
19 Proposicions urgents.
20 Torn obert de paraules
21 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2318 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i del
Partit Popular relativa a l'establiment de mesures per a la simplificació i agilització de
l'administració local de Badalona.
AP-2012/2319 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió relativa a
donar suport a un Pacte fiscal que garanteixi un millor finançament dels municipis.
AP-2012/2320 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal Socialista de suport a la iniciativa
Legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments
i el lloguer social.
AP-2012/2321 MOCIÓ. Moció presentada pel grup Socialista municipal relativa a la renda
mínima d'irserció.
AP-2012/2322 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds
Esquerra Unida i Alternativa en defensa del model públics d'escoles bressol.
AP-2012/2323 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds
Esquerra Unida i Alternativa d'adhesió a la Plataforma Aigua és Vida per evitar una
externalització dels serveis que fins ara ha ofert l'empresa pública Aigües Ter Llobregat.
AP-2012/2324 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds
Esquera Unida i Alternativa per impulsar la creació d'una oficina d'informació, assessorament i
intermedació en matèria d'execucions hipotecàries.
AP-2012/2325 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal socialista en contra de la
retallada dels Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de Polítiques actives d'ocupació i
foment de l'ocupació.
22 Precs i preguntes.
Badalona, 23 de maig de 2012.
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