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Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
29 de novembre 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 29 de novembre 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, ECONOMICA I HISENDA
2 AP-2011/2165 Dictamen. Aprovar la transferència al Consell Comarcal del Barcelonès de l'assignació
de 2011, que ascendeix a 74.097,04 euros, en el marc de participació municipal als ingressos de la
Generalitat integrada en el FCLC pel foment de prestació de serveis.
3 AP-2011/2166 Donar compliment a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2044 de 5
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, referits al tercer trimestre de 2011
4 AP-2011/2167 Dictamen. Aprovar la modificació el pressupost de l'Institut Municipal de Serveis
Personals 2011.
5 AP-2011/2168 Dictamen. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2011.
6 AP-2011/2176 Dictamen. Aprovar el pla de sanejament financer 2012-2014.
7 AP-2011/2169 Dictamen. Aprovar la modificació del lloc de treball de Secretaria General, reservat a
funcionari amb habilitació de caràcter estatal com a acte degut per donar compliment a la disposició
addicional 6a.del Decret 195/2008 de 7 d'octubre.
8 AP-2011/2170 Dictamen. Aprovar els criteris de complements de productivitat aplicables al personal
al servei de Guàrdia Urbana aprovats per acord de Ple de 31/01/2006.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
9 AP-2011/2171 Dictamen. Estimar en part les al·legacions formulades per: Federació d'Empresaris de
Badalona, Gremi Provincial de Tallers de reparació de Barcelona i Club de Futbol Badalona i aprovar
definitivament l'Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions.
10 AP-2011/2172 Dictamen. Aprovar inicialment de la Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit
de la parcel·la situada al carrer del Mar 55, per a l'ampliació del Teatre Zorrilla.
11 AP-2011/2173 Dictamen. Aprovar inicialment Modificació del PGM per a la correcció d'errada
material en la delimitació de la zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (clau 19) a l'illa delimitada
per l'av. d'Alfons XIII i els carrers Don Pelai, Manila i Ramon Llull.
12 AP-2011/2174 Dictamen. Aprovar l'actualització del Consell Municipal d'Habitatge de Badalona.
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13 AP-2011/2175 Donar compte al Ple de la resolució de la Junta de Govern Local de 28/10/11 sobre
Mesures d'Organització als Districtes de Badalona.
14 PROPOSICIONS URGENTS
15 TORN OBERT DE PARAULES
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
1. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’adhereix el grup municipal del PP, per a
la creació d’un consell assessor d’urbanisme.
2. Moció presentada pel grup municpal d’ICV-EUiA, a la qual s’adhereix el grup municipal del PP, per a
la revisió de l’actual planejament del polígon industrial de Can Ribó.
3. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA instant al govern de la Generalitat a satisfer el
deute de l’ACA amb el consorci del Besòs per evitar la paralització de les depuradores del riu Besòs.
17 PRECS I PREGUNTES
Badalona, 24 de novembre de 2011.
L'alcalde

El Secretari general acc.
(p.d. res. 23-11-11)

Xavier Garcia Albiol
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