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Ple de l'Ajuntament
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31 de març 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 31 de març 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-2009/1495 Dictamen. Aprovar una subvenció directa i nominativa al Fons Català de
Cooperació en concepte d'ajut humanitari per la crisi de Gaza.
3 AP-2009/1496 Donar compte de les resolucions aprovades per l'alcalde president del Museu
Municipal de Badalona i del Patronat de la Música de data 13 de març de 2009, relatives a la
suplència del vicepresident dels esmentats organismes.
4 AP-2009/1515 Donar compte de l'informe del vicesecretari general en relació als 10
expedients de la concessió de domini públic de l'aparcament de la Batllòria.
5 AP-2009/1497 Dictamen. Donar compte liquidació pressupost exercici 2008
6 AP-2009/1498 Dictamen. Aprovar la modificació del pressupost general de 2009.
7 AP-2009/1499 Dictamen. Aprovar la desafectació de l'ús escolar de l'antic Ceip artur
Martorell.
8 AP-2009/1500 Dictamen. Aprovar la modificació de relació de llocs de treball.
9 AP-2009/1501 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal.
10 AP-2009/1502 Dictamen. Aprovació inicial del Reglament de segona activitat de la Guàrdia
Urbana de l'Ajuntament de Badalona.
11 AP-2009/1503 Dictamen. Resolució del recurs de reposició presentat per la Sra. Josefina
Benabarre Ariño en data 17 de febrer de 2009, contra l'acord de l'Ajuntament Ple de 23 de
desembre en relació a la modificació de la RLT.
12 AP-2009/1504 Dictamen. Aprovar la modificació de la plantilla de personal eventual.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
13 AP-2009/1505 Dictamen. Aprovació del Reglament regulador de les normes de preinscripció
i inscripció, i les condicions generals de participació als cursets intensius de natació del mes de
juliol a la instal·lació esportiva Piscina Municipal Centre.
14 AP-2009/1506 Dictamen. Aprovació del Reglament regulador lde es normes de preinscripció
i inscripció, i les condicions generals de participació al campus poliesportiu.
15 AP-2009/1507 Dictamen. Aprovació de les bases de la XIV edició del premi "El dimoni a
l'escola".
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
16 AP-2009/1508 Dictamen. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació
volumètrica per a la implantació d'una residència de gent gran a la plaça de les Brigades
Internacionals.
17 AP-2009/1509 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora
urbana de la Unió Vidriera.
18 AP-2009/1510 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de
protecció del patrimoni historicoartístic Fitxa F-26- casa amb finestra gòtica-.
19 AP-2009/1511 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial de
les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent -Cotonifici-.
20 AP-2009/1512 Dictamen. Aprovar la desafectació i ulterior cessió al Servei Català de la
Salut de la finca definida al "Pla especial urbanístic del centre d'atenció primària parc del gran
sol de Badalona, per a la implantació d'un centre de Salut.
21 AP-2009/1513 Dictamen. Aprovació inicial de l'avantprojecte de l'Ordenança municipal
d'obres menors.
22 AP-2009/1514 Dictamen. Aprovar la modificació de les Ordenances Metropolitanes
d'Edificació per tal d'adaptar-les a l'article 13 del Decret 152/2007.
23 Proposicions urgents.
24 Torn obert de paraules
25 Mocions dels grups municipals
26 Precs i preguntes.
Badalona, 26 de març de 2009.
L'Alcalde

Jordi Serra Isern

Vicesecretari General

Alfred Lacasa Tribo
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