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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 28 de febrer 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-2012/2222 DONAR COMPTE. Donar compte de diversos decrets de contractació en
matèria de personal i/o nomenaments de personal.
3 AP-2012/2223 DONAR COMPTE. Donar compte de diversos decrets de nomenament i/o
cessament de personal de confiança o assessorament especial.
4 AP-2012/2224 DICTAMEN. Ratificar la resolució d'Alcaldia d'integració de mèrits específics
/lloc de treball reservat a FHE/ Secretaria General. Provisió obligatòria pel sistema de concurs
de mèrits. Disp. Addicional 6ª, Decret 195/2008, de 7 d'octubre.
5 AP-2012/2221 DICTAMEN. Modificació de la determinació del nombre, característiques i
retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.
6 AP-2012/2219 DONAR COMPTE. Donar compte de l'aprovació, per la Junta de Govern
Local, sessió 20/01/2012, de les resolucions de declaració d'especial interès o utilitat municipal
i bonificacions en les quotes de l'ICIO dels expedients 691/BIC-6/11 i 57/BIC-2/11.
7 AP-2012/2220 DICTAMEN. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2012 i
de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms.
8 AP-2012/2230 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal ENGESTUR,
SA de la realització del control de l'activitat publicitària al municipi de Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
9 AP-2012/2218 DICTAMEN. Aprovar la baixa voluntària de l'Ajuntament de Badalona com a
membre de l'Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació per a
l'any 2012.
10 AP-2012/2217 DICTAMEN. Aprovar la valoració de llocs de treball del nou organigrama de
l'Institut Municipal de Serveis Personals.
11 AP-2012/2225 DICTAMEN. Aprovar inicialment les bases específiques que regiran
l'atorgament de subvencions per part de la Regidoria de Cultura i Ciutadania durant l'any 2012 exclusivament de caràcter cultural.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DEL TERRITORI
12 AP-2012/2226 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla Especial d'agrupació d'empreses
a la parcel.la del carrer Indústria 542-546 (16/A11-11).
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13 AP-2012/2227 DICTAMEN. Aprovar provisionament la Modificació del Pla general metropolità
a l'àmbit de la parcel.la situada al carrer del Mar, 55, per a l'ampliació del Teatre Zorrilla (14/D411).
14 AP-2012/2228 DICTAMEN. Resoldre el recurs potestatiu interposat per l'INCASOL contra el
segon punt de l'acord del Ple de data 25 d'octubre de 2011, pel qual s'ordenava al Departament
de Gestió Urbanística l'inici d'expedient d'ocupació directa a l'ARE de l'Estrella.
15 AP-2012/2229 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de l'empresa ENGESTUR,
SA per a la realització de l'Escola Bressol Nero Nas.
16 Proposicions urgents.
17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2231 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per al millorament del
Barri de Sant Crist de Can Cabanyes.
AP-2012/2232 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de CIU, a la qual s'adhereixen
els grups municipals del PSC i ICV-EUiA, sobre la recuperació del servei d'estudi en horari
nocturn a les biblioteques de Badalona en època d'exàmens.
AP-2012/2233 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, en contra
de la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.
AP-2012/2234 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC i CIU, per
l'inici de l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja d'edificis, dependències
municipals i centres docents de l'Ajuntament.
19 Precs i preguntes.
Badalona, 23 de febrer de 2012.

Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
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