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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 23 de desembre de 2008 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-2008/1372 Dictamen. Constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció del reglament del
servei públic audiovisual i adaptació dels Estatuts de "Badalona Comunicació, SA", si s'escau,
d'acord amb la LCAC.
3 AP-2008/1373 Dictamen. Proposar a l'Ajuntament Ple l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa
internacional "Alcaldes per la Pau".
4 AP-2008/1374 Dictamen. Aprovar la creació d'una comissió temporal per a la revisió i
adequació dels estatuts dels organismes autònoms municipals a la legislació vigent.
5 AP-2008/1375 Dictamen. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2009 i
de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.
6 AP-2008/1376 Dictamen. Resoldre les al·legacions presentades contra l'acord d'aprovació
inicial de la modificació del text de les ordenances fiscals per a l'any 2009, rectificar els errors
materials i aprovar-les definitivament.
7 AP-2008/1377 Dictamen. Modificació de la relació de llocs de treball.
8 AP-2008/1378 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
9 AP-2008/1379 Dictamen. Aprovació inicial de les bases del vint-i-tresè (23è) Premi Lola
Anglada de Poesia, Contes i Narracions Il·lustrats i procedir a la seva convocatòria.
10 AP-2008/1380 Dictamen. Aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
11 AP-2008/1381 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGM a l'entorn
del Turó d'en Caritg i el Pavelló Olímpic a la parcel·la situada a la cantonada entre l'avinguda
d'en Caritg i el carrer de l'Arquitecte Fradera.
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12 AP-2008/1382 Dictamen. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la societat municipal
ENGESTUR, SA per a l'execució de les obres d'urbanització de la plaça sobre l'aparcament
subterrani del carrer Enginyer Deulofeu.
13 Proposicions urgents.
14 Torn obert de paraules
15 Mocions dels grups municipals
16 Precs i preguntes.

Badalona, 18 de desembre de 2008.
L'alcalde

vicesecretari general

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó
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