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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 30 de setembre de 2014 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, que va
tenir lloc el 22 de juliol de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2958 DICTAMEN. Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació,
exercici 2013.
3 AP-2014/2959 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de data 25/07/2014
relatiu a la revisió del Padró municipal d'habitants amb referència a l'01/01/2014.
4 AP-2014/2960 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació del text i/o tarifes de les
ordenances fiscals per a la seva entrada en vigor a partir de l'1 de gener de 2015.
5 AP-2014/2961 DICTAMEN. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de l'IMPO i REBASA, per a la
realització de diverses actuacions objecte de l'acció Servei Local d'Empresa - Badalona 2014.
6 AP-2014/2962 DICTAMEN. Aprovar una de modificació del pressupost de l'Ajuntament 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
7 AP-2014/2963 DICTAMEN. Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per
a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Badalona.
8 AP-2014/2964 DICTAMEN. Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per
l'àmpliació d'usos als barris de Montigalà i Gorg i ampliació de la trama consolidada de
Badalona.
9 AP-2014/2965 DICTAMEN. Aprovar la modificació del Pla General Metropolità de Regulació
dels Centres de Culte al terme Municipal.
10 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2014/2966 PROPOSTA. Aprovar les festes locals del 2015.
11 Torn obert de paraules.
12 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2967 Moció que presenta el grup municipal del PP, relativa a la regulació i l’aplicació
de coeficients reductors a l'edat de jubilació dels membres del cos de la policia local.
AP-2014/2968 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per a què
s'atengui la petició de l'avv del Sant Crist de Can Cabanyes i es doni el nom de Jordi Dauder a
una plaça del barri.
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AP-2014/2970 Moció que presenta el grup municipal de CiU, de felicitació a l’Associació
Esportiva Minguella pels seus 25 anys d'història.
AP-2014/2969 Moció que presenten els grups municipals de CiU, d’ICV-EUiA i PSC sobre l'ús
públic de l'antic edifici de l'escola Llibertat com a equipament públic pel barri del Sant Crist.
AP-2014/2971 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, en suport al servei nacional
de salut de Catalunya.
13 Precs i preguntes.
Badalona, 25 de setembre de 2014.
L'Alcalde

Xavier Garcia Albiol

Secretari general accidental
(res. 18-08-2014)

Albert Müller i Valentí

2

