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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament aAl
Saló de Sessions de la Casa Consistorial , el propvinent dia 27 de novembre de 2012 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-2012/2476 DONAR COMPTE. Donar compta de la Resolució de l'alcaldia de data 6 de
novembre de 2012 de substitució d'un membre al Consell d'Administració de l'Institut Municipal
de Serveis Personals.
3 AP-2012/2489 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcladia de data 6 de novembre de 2012 de
modificació del decret d'Alcaldia de data 05/07/2011, relatiu a l'estructura orgànica municipal.
4 AP-2012/2493 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia referent a la
substitució d'un membre del Consell d'Administració del Patronat de Música de Badalona.
5 AP-2012/2478 DICTAMEN. Cessar el regidor David Gómez Villar com a representant de
l'Ajuntament de Badalona en diverses entitats.
6 AP-2012/2477 DICTAMEN. Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària del
mes de desembre de 2012.
7 AP-2012/2488 DONAR COMPTE. Resolució d'alcaldia de data 6 de novembre de 2012 per la
qual s'efectuen delegacions especials de competències a favor de la regidora senyora Sònia
Egea Pérez i del regidor senyor Miguel Jurado Tejada.
8 AP-2012/2479 DICTAMEN. Aprovació de la no-disponibilitat dels crèdits previstos per abonar
l'assignació de la paga extraordinària de Nadal-mes de desembre-en l'exercici 2012 de
l'Ajuntament, esl organismes autònoms i les societats de capital íntegrament municipal.
9 AP-2012/2494 DICTAMEN. Aprovació dels complements retributius del personal del Museu
de Badalona per tal d'homogeneïtzar les condicions laborals amb les del personal de
l'Ajuntament.
10 AP-2012/2495 DICTAMEN. Aprovació del complements dels treballadors de l'IMPO en les
situacions d'incapacitat temporal.
11 AP-2012/2496 DICTAMEN. Aprovació dels components retributius dels treballadors de
l'IMSP en les situacions d'incapacitat temporal i el complement de productivitat.
12 AP-2012/2497 DICTAMEN. Aprovació dels complements retributius dels treballadors del
Patronat de la Música en les situacions d'incapacitat temporal.
13 AP-2012/2498 DICTAMEN. Aprovar la modificació del complement de productivitat als
treballadors de l'IMPO.

Secretaria General

14 AP-2012/2480 DONAR COMPTE. Resolució del regidor de l'Area d'Hisenda i Recursos
Interns de data 23/10/12, d'provació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives
particulars per al contracte de subministrament de paper.
15 AP-2012/2481 DICTAMEN. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de 27
fotocopiadores i 1 impressora digital làser a tÍtol d'arrendament sense opció de compra per a
diversos departaments municipals de l'Ajuntament de Badalona.
16 AP-2012/2499 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Promoció de
l'Ocupació 2012.
17 AP-2012/2500 DICTAMEN. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2012.
18 AP-2012/2501 DICTAMEN. Modificació puntual acord de determinació dels drets
econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions del personal electe pel que fa a la supressió
del valor econòmic que es refereixi a la paga extraordinària de Nadal i/o equivalent.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
19 AP-2012/2482 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l'àmbit del Gorg.
20 AP-2012/2483 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació del Pla general metropolità al
carrer d'Austràlia cantonada amb l'avinguda del Doctor Bassols.
21 AP-2012/2484 DONAR CMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 19 d'octubre,
de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità a les
illes BI-13 i BI-8 del polígon Montigalà-Batllòria -IKEA-.
22 AP-2012/2485 DICTAMEN. Aprovar definitivament el Text de l'Ordenança Municipal
d'ocupació d'espais d'ús Públic de Badalona.
23 AP-2012/2486 DICTAMEN. Aprovació inicial del text del projecte de modificació de
l'Ordenança Municipal de Publicitat.
24 AP-2012/2487 DICTAMEN. Ratificar el text del conveni entre l'ajuntament i el Departament
de Territori i sostenibilitat per redactar el Pla de renovació i millora de l'espai públic a Dalt de la
Vila.
25 PROPOSICIONS URGENTS
26 TORN OBERT DE PARAULES
27 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2491 Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, per la coordinació de
les actuacions dels desnonaments.
AP-2012/2492 Moció presentada pels grups municipals PSC i ICV-EUiA, amb motiu del dia
internacional contra la violència masclista.
28 PRECS I PREGUNTES
Badalona, 22 de novembre de 2012.
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