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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 24 de febrer 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-2009/1416 Dictamen. Resolució de les al.legacions presentades al ROM, aprovat inicialment per acord
de Ple de 25 de novembre de 2008 i aprovar-lo definitivament.
3 AP-2009/1417 Dictamen. Substituir un membre del Consell d'Administració de l'IMPO, i designar-ne un
altre en representació del grup municipal de CiU.
4 AP-2009/1418 Dictamen. Aprovació de la relació i de la valoració de llocs de treball de programes de
l'IMPO.
5 AP-2009/1419 Dictamen. Modificació de l'encàrrec de gestió de Badalona Sud, modificació d'error material
i reprogramació 2008.
6 AP-2009/1420 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
7 AP-2009/1421 Dictamen. Aprovar la iniciativa reglamentària per a l'eleboració d'una ordenança municipal
de platja i crear la comissió redactora de l'avantprojecte de la norma.
8 AP-2009/1422 Dictamen. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'assignació d'ús docent CEIP
carrer de la Ciència.
9 AP-2009/1423 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al
carrer de Sant Bru.
10 Proposicions urgents.
11 Torn obert de paraules
12 Mocions dels grups municipals
13 Precs i preguntes.
Badalona, 19 de febrer de 2009.
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