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26 de maig 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 26 de maig 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-2009/1548 Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor
de la Ciutadania durant l'any 2008.
3 AP-2009/1546 Dictamen. Ampliació termini de justificació de subvenció atorgada al Casal
d'Amistat de Cuba de Badalona en el marc de la convocatòria pública de subvencions projectes
de cooperació al desenvolupament del 2007 per a l'execució del projecte 1610.
4 AP-2009/1547 Dictamen. Ratificar el conveni signat entre els Ajuntaments de Barcelona, Sta
Coloma de Gramenet, St Adrià de Besòs, Montcada i Reixach, Badalona, el Consell Comarcal
del Barcelonès, REGESA i Barcelona Regional.
5 AP-2009/1563 Dictamen. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre el Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Badalona en relació al Cos de Bombers Voluntaris de Badalona.
6 AP-2009/1549 Donar compte a l'Ajuntament ple de l'acord de la Junta de Govern Local de
data 21/04/09 referida a la revisió anual del Padró municipal d'habitants amb referència a
l'1/01/09
7 AP-2009/1550 Donar Compte de l'atorgament de llicència comercial
8 AP-2009/1551 Dictamen. Aprovació provisional de la modificació del text de l'OF.12,
reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, i de
manteniment de les tarifes de les OF i de pp que han d'entrar en vigor 1/9/09.
9 AP-2009/1552 Dictamen. Modificació del pressupost general de 2009 de l'Institut Municipal de
Promoció de l'Ocupació.
10 AP-2009/1553 Dictamen. Modificació del pressupost general de 2009.
11 AP-2009/1554 Dictamen. Acceptar la renúncia de la Federació Catalana d'Escacs a la
concessió demanial d'un local del pavelló municipal dels Països Catalans.
12 AP-2009/1555 Donar compte de diversos decrets en matèria de contractació.
13 AP-2009/1556 Dictamen. Modificació 2/2009 de la plantilla de personal.
14 AP-2009/1557 Dictamen. Modificació 3/2009 de la relació de llocs de treball.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
15 AP-2009/1558 Donar compte al Ple de l'acord d'execució immediata de les obres de
reparació de desperfectes a les pistes d'atletisme, arran de la situació d'emergència creada
pels forts vents del dia 24 de gener de 2009.
16 AP-2009/1559 Donar compte al Ple de l'acord d'execució immediata de les obres de
reparació de desperfectes al camp de futbol de Sant Roc, arran de la situació d'emergència
creada pels forts vents del dia 24 de gener de 2009.
17 AP-2009/1560 Donar compte al Ple de l'acord d'execució immediata de les obres de
reparació de desperfectes al camp de futbol Lloreda, arran de la situació d'emergència creada
pels forts vents del dia 24 de gener de 2009.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
18 AP-2009/1561 Dictamen. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació
volumètrica a la deixalleria de Pomar.
19 AP-2009/1562 Dictamen. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Badalona, l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l'execució de la 2ª
fase de les obres d'urbanització a del C/ Circumval·lació.
20 PROPOSICIONS URGENTS.
21 TORN OBERT DE PARAULES.
22 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
23 PRECS I PREGUNTES.
Badalona, 21 de maig de 2009.
L'Alcalde

Jordi Serra Isern

Vicesecretari General

Alfred Lacasa Tribo
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