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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 desembre de 2010 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-2010/1957 Dictamen. Aprovació inicial de modificació del text de l'OOMM de Civisme de
Badalona.
3 AP-2010/1958 Dictamen. Aprovació participació de l'Ajuntament en la Fundació Institut de
recerca contra la leucèmia Josep Carreras, dels estatuts i designar l'alcalde com a membre nat
de la Fundació.
4 AP-2010/1959 Dictamen. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2011 i
de la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.
5 AP-2010/1960 Dictamen. Modificació del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona, adjudicat el 23/03/2010 per
l'Ajuntament Ple a Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2010/1961 Dictamen. Resoldre les al·legacions i acordar la conformitat amb la proposta
de Delimitació gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana consolidada (TUC) de
Badalona.
7 Proposicions urgents.
8 Torn obert de paraules
9 Mocions dels grups municipals
10 Precs i preguntes.
Badalona, 16 de desembre de 2010.
L'alcalde,

El secretari general,

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó
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