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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 19 de març 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-2013/2563 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2013, de
substitució d'un membre del PSC al Consell d'administració de l'Institut Municipal de Serveis
Personals.
3 AP-2013/2564 DONAR COMPTE. Resolució del regidor de l' Àmbit d'Economia i Hisenda
d'adjudicació del contracte de subministrament de paper carta i paper fotocopiadora.
4 AP-2013/2565 DONAR COMPTE. Proposta aprovada per la Junta de Govern Local en sessió
de data 22/02/2013, d’adjudicació del contracte de subministrament de 9 vehicles per la
Guàrdia Urbana de Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 AP-2013/2567 DICTAMEN. Aprovació inicial de les bases específiques que regiran
l'atorgament de subvencions de l'Àrea de Cultura i Ciutadania destinades al foment de
projectes i activitats d'utilitat pública i interès social any 2013, de caràcter cultural.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2013/2566 DICTAMEN. Aprovar la minuta per modificar el conveni subscrit entre
l'Ajuntament i el Departament d'Interior de la Generalitat de 02/07/2009, en relació al cos de
bombers voluntaris, per tal d'adaptar el seu annex 1er al material efectivament lliurat.
7 PROPOSICIONS URGENTS
8 TORN OBERT DE PARAULES
9 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2568 Moció que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, de rebuig a
l'avantprojecte de Llei per a la racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
AP-2013/2569 Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, instant a preservar
el poder adquisitiu de les pensions.
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AP-2013/2570 Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, amb motiu del 8
de març, dia Internacional de les dones.
10 PRECS I PREGUNTES
Badalona, 14 de març de 2013.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
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