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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament al
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el propvinent dia 27 de març 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-2012/2242 DICTAMEN. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Organització i
Funcionament del Servei Públic de Comunicació Audiovisual de Badalona.
3 AP-2012/2256 Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 21 de març de 2012 referent
a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al conveni de col.laboració relatiu al
desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local.
4 AP-2012/2243 DICTAMEN. Aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes
de caràcter social,educatiu,infantil,cultural,esportiu i veïnal durant l'any 2012
5 AP-2012/2244 DICTAMEN. Modificar puntualment l'acord de determinació dels drets
econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació (AP
12/07/2012).
6 AP-2012/2245 DICTAMEN. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data
10/02/2012 d'aprovació de la declaració d'especial interès de les obres del c/ Garriga, 186 i
aprovació de les bonificacions de les quotes de l'ICIO.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2012/2246 DICTAMEN. Designació dels representants de l'Ajuntament a la Comissió
Representativa-Institucional per al lideratge i seguiment del Pla educatiu d'entorn, d'acord amb
el Conveni de col·laboració signat entre el Dep. d'Ensenyament de la Generalitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2012/2247 DICTAMEN. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern, de data 2
de març, de donar per verificat el Text refós del Pla especial del Centre de medicina
comparativa de l'Institut Germans Trias i Pujol -Estabulari9 AP-2012/2248 DICTAMEN. Donar compte al Ple l'acord de la JGL del 24 de febrer, de donar
per verificat el nou text refós del PE d'ordenació d'usos del sector delimitat per l'autopista C-31,
Molí de la Torre, Torrent de la Font, Alacant, Sant Vicenç-Parc Serentil10 AP-2012/2249 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità
per a l'increment de densitat d'habitatges al polígon A del Port de Badalona.
11 AP-2012/2250 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del PGM per a la
correcció de l'errada material en la delimitació de la zona de desenvolupament urbà, intensitat 1
(clau 19) a l'illa delimitada per av. d'Alfons XIII, Don Pelai, Manila i Ramon Llull.
12 AP-2012/2251 PROPOSTA. Aprovació inicial del Reglament per a l'exercici de la potestat
sancionadora per comissió d’infraccions lleus competència de l’Ajuntament de Badalona
mitjançant procediment abreujat.
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13 Proposicions urgents
14 Torn obert de paraules
15 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2252 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal Socialista per reclamar que no es
suprimeixi el casal de pares i mares.
AP-2012/2253 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, a petició d'Esquerra
Republicana de Catalunya, per declarar Badalona municipi republicà.
AP-2012/2254 MOCIÓ. Moció presentada per ICV-EUiA per instar al Govern de la Generalitat
perquè que mantinguí i ampliï els ajuts a pagament de lloguers.
AP-2012/2255 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en suport a la vaga
general de 29 de març convocada per les organitzacions sindicals.
16 Precs i preguntes.
Badalona, 22 de març de 2012.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL

2

