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Es convoca la Junta de Govern Local pública per tal de celebrar la sessió indicada a
l'encapçalament a la sala de la Junta de Govern Local (4a planta de l'edifici del Viver), el
propvinent dia 28 de gener de 2015 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, dels esborranys de les actes de la sessió pública ordinària del
dia 30 de desembre de 2014 i la sessió pública extraordinària i urgent del 14 de gener de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4926 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de compatibilitat d'una segona activitat a la
treballadora Anna M. Martínez Montserrat.
3 CG-2015/4927 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de compatibilitat per realitzar una segona
activitat al treballador Ricard Brotat Jubert.
4 CG-2015/4928 DICTAMEN. Aprovar el model directiu i de comandament de l'Ajuntament de
Badalona i el Pla de desenvolupament directiu.
5 CG-2015/4929 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement de crèdit d'exercici anterior relatiu a la
despesa i factura per assistència a acció formativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
6 CG-2015/4930 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la convocatòria
2015 del Catàleg de Concertació del,Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació
de Barcelona.
7 CG-2015/4931 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la convocatòria
2015, del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació
de Barcelona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 CG-2015/4932 DICTAMEN. Aprovar la proposta de modificació de les distribucions d'usos i
serveis de temporada de les platges i mar territorial de Badalona, període 2012-2016 i sol.licitut
d'autorització de l'ocupació per a l'any 2015.
9 Proposicions urgents.
10 Precs i preguntes.
Badalona, 22 de gener de 2015
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