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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 29 de gener de 2013 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-2013/2523 DICTAMEN. Nomenar representant de l'Ajuntament de Badalona en el Consell
Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, designat per part del grup municipal del PP,
la regidora Sònia Egea Pérez, en substitució del regidor Miguel Jurado Tejada.
3 AP-2013/2524 DICTAMEN. Deixar sense efecte la delegació a l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i inspecció de
l'ICIO.
4 AP-2013/2525 DONAR COMPTE. Resolució de modificació del règim de dedicació, amb
efectes 17 de desembre de 2012, de la Sra. Sònia Egea Pérez que exercirà el càrrec de
regidora amb delegació en el règim de dedicació exclusiva, i donar-la d'alta en Seguretat
Social.
5 AP-2013/2526 DONAR COMPTE.
temporal/nomenament personal interí.

Diversos

decret de contractació personal laboral

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2013/2527 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla especial de transformació d'ús de
les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41 a 57.
7 AP-2013/2528 DICTAMEN. Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i deixar sense
efecte la declaració de béns culturals d'interès local de les cases de pescadors situades als
carrers Sant Llorenç- Santa Anna.
8 Proposicions urgents.
9 Torn obert de paraules
10 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2529 Moció que presenta el grup municipal del PSC, de suport a les persones
aturades per mitjà de la pròrroga del programa prepara i d'altres mesures.
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AP-2013/2530 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a la qual s’adhereix el PSC,
contra les taxes judicials.
AP-2013/2531 Moció del grup municipal d'ICV-EUiA, demanant la dimissió del Sr. Xavier Garcia
Albiol de les funcions d'Alcalde.
AP-2013/2532 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra l’atur.
11 Precs i preguntes.
Badalona, 21 de gener de 2013.

Xavier Garcia Albiol
Alcalde

Albert Müller i Valentí
Secretari general acc.
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