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Ple de l'Ajuntament
Extraordinària
20 de juliol de 2015
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 provinent dia 20 de juliol 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-hi 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 constitutiva de la
Corporació que va tenir lloc el passat 13 de juny de 2015.
2.

Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les
atribucions de la Comissió Especial de Comptes.
4. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la
Corporació.
5.

Establir el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual i directiu.

6.

Establir la dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals.

7. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms
municipals.

8.

-

Institut Municipal de Serveis Personals

-

Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació

-

Consell Rector del Museu Municipal

-

Patronat de la Música

Designar vuit regidors/regidores per formar part de la societat Marina de Badalona.

9. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o
institucions:
-

Àrea Metropolitana de Barcelona.

-

Consorci Badalona Sud

-

Consorci Parc de la Serralada de Marina

-

Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs

-

Govern territorial de salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme

10. Constituir la Junta de Portaveus.
11. Deixar sense efecte la delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la Junta de
Govern Local i a l’Alcaldia.
12. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i
portaveus.
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13. Donar compte de la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
14. Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de
competències de l’Alcaldia als regidors.
15. Donar compte del nomenament dels regidors i regidores de districte i de la delegació
especial d’atribucions.
16. Donar compte de la delegació de les presidències dels organismes autònoms municipals.
17. Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis civils.
18. Donar compte de la delegació del vistiplau en els certificats d'inscripció al Padró Municipal
d'Habitants i en les reclamacions al cens electoral.
19. Donar compte de les delegacions específiques en matèria econòmica als tinents d’alcalde i
d’altres delegacions en el regidor de Badalona Democràtica.
Badalona, 15 de juliol de 2015.

L'alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig

La secretària,

Catalina Victory Molné
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