Àmbit de Govern
Secretaria General
Unitat de gestió i administració

ÒRGAN:
SESSIÓ
DATA:
HORA:

Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 de gener de 2009
18:00

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 27 de gener de 2009 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, HISENDA I RECURSOS INTERNS
2 AP-2009/1393 Dictamen. Constitució d'un nou Consell sectorial de Comerç i Consum de
l'Ajuntament de Badalona.
3 AP-2009/1394 Dictamen. Informe de llicència comercial municipal per l'empresa IKEA
IBÈRICA, SA.
4 AP-2009/1395 Dictamen. Aprovació de l'assignació d'una dotació econòmica als grups
municipals per a l'exercici de 2009.
5 AP-2009/1396 Dictamen. Aprovació retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la Corporació per a l'exercici de 2009.
6 AP-2009/1397 Dictamen. Aprovació de les retribucions del personal al servei de l'ajuntament
per a l'exercici de 2009.
7 AP-2009/1398 Dictamen. Modificació de Reglament de Catalogació, provisió i retribucions
dels llocs de treball de l'Ajuntament de Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
8 AP-2009/1399 Donar compte d'una resolució de la Regidora de Medi Ambient i Mobilitat de
31 de desembre de 2008, per la que es procedeix a la revisió de preus del contracte de Gestió
del Servei Públic de Manteniment del Verd Urbà prestat per Urbaser S.A.
9 AP-2009/1400 Dictamen. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM a
l'Avinguda dels Vents.
10 AP-2009/1401 Dictamen. Cedir a REGESA les finques municipals situades a l'avinguda
Catalunya, 1-9 i 11-15 incloses dins les Unitats d'Actuació núm. 4 de la Modificació Puntual del
PERI del barri de Sistrells per a la construcció d'habitatges protegits.
11 PROPOSICIONS URGENTS.
AP-2009/1402 Proposta. Aprovació de l’addenda al conveni de cooperació subscrit entre la
Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament per a l’assistència tècnica als vehicles municipals
llavors adscrits al parc mòbil de Badalona.
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AP-2009/1403 Proposta. Resolució reclamacions presentades i aprovació definitiva Pressupost
General per a l’exercici de 2009 i de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament i els seus
OO.AA.
12 Torn obert de paraules.
13 Mocions dels grups municipals.
14 Precs i preguntes.

Badalona, 22 de gener de 2009.
L'alcalde

vicesecretari general

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribo
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