Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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 les actes de les sessions celebrades
els dies 26 de juliol i 9 i 12 de setembre de 2011.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
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AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Jose Duran Vazquez
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Francesc Serrano Villarroya
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Asuncion Garcia Cotillas
Regidora

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Regidoria de Govern
Secretaria General
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Sr/a. Alex Mañas Balleste
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Julian Alamo Guijarro
Interventor general

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.

11

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Ferran Falco Isern
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Josep Pera Colome
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Jordi Subirana Ortells
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Ramon Riera Macia
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.

19

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. M. Jesus Hervas Minguez
Regidora

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Luisa Osa Farre
Tresorera

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.

23

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Maria Teresa Baliarda Silvestre
-

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Pablo Hernan Tapias
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Miguel Jurado Tejada
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Juan Fernandez Benitez
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Carles Sagués Baixeras
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Sonia Egea Perez
Regidora

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Maria Mercè Rius Serra
Regidora

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. David Gómez Villar
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Montserrat Salgado Romero
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Jordi Serra Isern
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Concepción Botey Teruel
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Secretari

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.

55

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle

56

Regidoria de Govern
Secretaria General

Unitat de gestió i administració

Sr/a. Dessirée Garcia Roig
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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Sr/a. Aniceto Ramirez Vilches
Regidor

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de setembre de 2011
18:00

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 27 de setembre de 2011 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-2011/2129 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de 15-9-11, nomenant als
representants d'ICV-EUiA i del PSC, com a membres dels Consells d'Administració dels
Organismes Autònoms municipals.
3 AP-2011/2130 Dictamen. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2010.
4 AP-2011/2131 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal.
5 AP-2011/2132 Donar compte de diversos decrets de nomenament de personal de confiança o
assessorament especial.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2011/2133 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
d'assignació d'ús de la zona 7b-IV del Pla especial d'equipaments urbans públics i parc forestal
de Can Ruti -Tanatori-.
7 AP-2011/2134 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del Torrent de
la Font en referència a l'alçada reguladora màxima.
8 AP-2011/2135 Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de
2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del
centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2011/2136 Moció presentada pel grup ICV-EUiA per demanar la denegació de l'allargament
de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
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AP-2011/2137 Moció presentada per ICV-EUiA en relació a la cessió d'espais públics a les
comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.
AP-2011/2138 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la construcció de la
biblioteca de Canyadó.
AP-2011/2139 Moció presentada pel grup Municipal Socialista i el grup d'ICV-EUiA per
reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de les noves escoles de Badalona.
15 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 22 de setembre de 2011.
L’alcalde

Xavier Garcia Albiol

El secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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