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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 d'abril 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-2013/2576 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 22-03-13
d'acceptació d'assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona per a l'actualització del
sistema de gestió del patrimoni municipal.
3 AP-2013/2577 DONAR COMPTE. Resolucions de cessament de personal de confiança o
assessorament especial.
4 AP-2013/2578 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
5 AP-2013/2591 DICTAMEN. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013,
en pròrroga del de 2012, i del seu annex d'inversions.
6 AP-2013/2579 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal
núm. 25, reguladora de la taxa per estacionaments regulats amb horari limitat a la via pública.
7 AP-2013/2580 Donar compliment a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, referits al 4rt trimestre 2012 i 1er trimestre 2013.
8 AP-2013/2592 DICTAMEN. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2013,
en pròrroga del de 2012.
9 AP-2013/2581 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2013, en pròrroga del de 2012, de
l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació.
10 AP-2013/2582 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2013, en pròrroga del de 2012, de
l'Institut Municipal de Serveis Personals.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2013/2583 DICTAMEN. Aprovació definitiva de la Modificació de l'Estudi de detall per a
l'ordenació arquitectònica de la façana al parc del Polígon J de Montigalà, en el sentit de deixarlo sense efectes en l'àmbit de l'illa 2.
12 AP-2013/2584 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional
de Badalona. Fitxa E-3: Casa Eduard Agustí.
13 AP-2013/2585 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 12 d'abril, de
donar per verificat el Text refós del Pla especial de transformació d'ús de les naus del carrer
Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57.
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14 AP-2013/2586 DICTAMEN. Adjudicació de la promoció d'habitatge protegit i dotacional
previst a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'avinguda dels Vents -carrer de la
Batllòria (barris de Sant Crist i Bufalà).
15 AP-2013/2587 DICTAMEN. Aprovar la pròrroga de contracte de les obres de construcció del
dipòsit regulador d'aigües de la conca Rambla de Sant Joan- Sant Ignasi de Loiola.
16 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2590 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 15/04/13 per la
qual s'encomana temporalment el despatx ordinari dels assumptes relatius a la Regidoria
d'Hisenda i Recursos Interns i la Presidència de la CIAMB.
AP-2013/2589 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2013.
17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2593 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per defensar la funció social
de la propietat d'habitatge i el foment de la construcció d'habitatge cooperatiu.
AP-2013/2594 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a la qual s’adhereix el grup
municipal Socialista, de suport a la plantilla de BASI, SA.
AP-2013/2595 Moció que presenta el grup municipal del PP, de suport a la candidatura de
TEAMING per al premi Príncep d'Astúries.
AP-2013/2596 Moció que presenten els grups municipals de PSC,CIU, ICV-EUiA, en defensa
del model actual d'immersió lingüística a l'escola.
19 Precs i preguntes
Badalona, 25 d'abril de 2013.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL ACC.
(del. Res 24-09-12)
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