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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament aAl
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el propvinent dia 31 de gener 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-2012/2203 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de 29/12/2011
d'aprovació de l'encàrrec de gestió a l'IMPO per la realitzacó del "Projecte de dinamització
laboral i promoció de l'ocupació en els territoris acollits a la Llei de Barris-2011" .
3 AP-2012/2204 DICTAMEN. Aprovar la delegació a l'ORGT de la Diputació de Barcelona de
les facultats recaptatòries de les multes de trànsit.
4 AP-2012/2205 DICTAMEN. Aprovar la delegació a l'ORGT de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públics locals.
5 AP-2012/2210 PROPOSTA. Aprovar la concessió demanial a favor de la Fundació pública
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, d'uns terrenys a la finca de Can
Bellvitges per la construcció del Centre de recerca del Campus Gernans Trias i Pujol.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES
6 AP-2012/2206 DICTAMEN. Designar els representants de l'Ajuntament al Consell Escolar
Municipal.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
7 AP-2012/2207 DICTAMEN. Aprovar inicialment la modificació del Pla general metropolità a
les parcel·les situades al camí de les Guixeres, al carrer del Torrent de Vallmajor, a l'avinguda
del Maresme i a l'avinguda del Llenguadoc.
8 AP-2012/2208 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general
metropolità a les illes BI-13 i BI-8 del polígon Montigalà-Batllòria -IKEA9 AP-2012/2209 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGM per
l'ajust de qualificacions urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la zona esportiva de Can
Cabanyes, el Camp Municipal de Badalona i el Centre de conservació i control de les Rondes.
10 Proposicions urgents.
11 Torn obert de paraules
12 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2211 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, relativa a l'augment de tarifes del transport públic.
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AP-2012/2212 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, a la que s'adhereix el grup municipal Socialista, relativa als
deutes de la Generalitat amb els ajuntaments.
AP-2012/2213 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals Socialista, Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, relativa a la Festa de
Carnestoltes de Llefià.
15 Precs i preguntes.
Badalona, 26 de gener de 2012.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
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