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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 26 de febrer 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, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
que van tenir lloc els dies 29 de gener i 12 de febrer de 2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2540 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 13 de febrer de 2013, per la
qual es modifica la data de celebració de la sessió plenària ordinària del mes de març de 2013.
3 AP-2013/2541 DICTAMEN. Aprovar el Document de Seguretat en matèria de protecció de
dades de caràcter personal
4 AP-2013/2542 DONAR COMPTE. Resolució aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 25 de gener de 2013.
5 AP-2013/2543 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2012.
6 AP-2013/2544 DICTAMEN. Acord de modificació de la Relació de llocs de treball.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2545 DICTAMEN. Aprovar inicialment les bases dels premis "El dimoni a l'escola".
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2546 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general
metropolità al carrer d'Austràlia cantonada amb l'avinguda del Doctor Bassols.
9 AP-2013/2547 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de febrer,
de donar per verificat el Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana de la
Unió Vidriera.
10 AP-2013/2548 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de l'illa
compresa pels carrers Sant Pere, del Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume.
11 AP-2013/2549 DICTAMEN. Resoldre per mutu acord i deixar sense efecte el conveni de
col.laboració entre l'Ajuntament i l'IMPSOL per a construcció i promoció dels habitatges amb
protecció oficial a l'Avinguda Navarra.
12 AP-2013/2550 DICTAMEN. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Municipal
de Publicitat.
13 AP-2013/2551 DICTAMEN. Resoldre de mutu acord i deixar sense efecte el conveni entre
l'ajuntament i Grogasa 22, SL.
14 Proposicions urgents.
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15 Torn obert de paraules
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2553 Moció que presenta el grup municipal de CIU, d'adhesió a la declaració de
sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya.
AP-2013/2554 Moció que presenta el grup municipal de CIU, per reclamar a l'Estat espanyol
que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
AP-2013/2557 Moció que presenta el grup municipal PSC, sobre el dret a decidir del poble de
Catalunya.
AP-2013/2555 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA i PSC, en motiu del 8 de març,
dia internacional de les dones.
AP-2013/2556 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, PSC i CiU, de suport a la
socialització i reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic.
17 Precs i preguntes.
Badalona, 21 de febrer de 2013.
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