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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 21 de maig 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
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
1 AP-2015/3193 DICTAMEN. Aprovar l'encomana de gestió a favor l'IMPO per a la realització
dins del Programa Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: Curs Auxiliar d'hoteleria:
cuina i serveis de restauració 2015.
2 AP-2015/3194 DONAR COMPLIMENT. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, referit al quart trimestre de 2014.
3 AP-2015/3195 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2015.
4 AP-2015/3196 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 AP-2015/3199 DICTAMEN. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria d'atorgament
de subvencions per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter esportiu a Badalona durant l'any 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2015/3197 DICTAMEN. Adjudicar la Concessió d'obres públiques per a reforma integral
del mercat municipal Maignon i l'explotació econòmica temporal a MERCADOS CENTRALES
DE ABASTECIMIENTO, S.A.(MERCASA).
7 AP-2015/3198 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 12-05-2015 per la qual
s'ordena a ENGESTUR l'enderroc de la finca situada al C. Wagner, 66 per situació de perill.
Badalona, 18 de maig de 2015.
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