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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 25 de gener de 2011 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-2011/1969 Dictamen. Modificació del Pla bàsic d'emergència municipal.
3 AP-2011/1970 Dictamen. Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del
Pressupost General per a l'exercici de 2011 i de la plantilla del personal al servei de
l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.
4 AP-2011/1971 Dictamen. Aprovació retribucions del personal al servei de l'Ajuntament per a
l'exercici de 2011.
5 AP-2011/1972 Dictamen. Aprovació retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la Corporació i el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania per a l'exercici de 2011
6 AP-2011/1973 Proposta. Aprovació assignació dotació econòmica als grups municipals per a
l'exercici de 2011
7 AP-2011/1974 Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 13/12/2010, de modificació
organigrama municipal.
8 AP-2011/1975 Dictamen. Ratificació de la resolució d'Alcaldia, de data 30 de desembre de
2010, de rectificació d'error material en l'ordenança fiscal núm. 14.
9 AP-2011/1976 Dictamen. Ratificació de la resolució de l'alcaldia de data 23/12/2010, relativa
a l'encàrrec de gestió a l'IMPO d'una sèrie d'actuacions objecte d'una subvenció atorgada pel
SOC en data 03/12/2010
10 AP-2011/1977 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal i/o
nomenaments de personal
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
11 AP-2011/1978 Dictamen. Aprovar inicialment el Reglament de Biblioteques.
12 AP-2011/1979 Dictamen. Aprovar
Badalona.

inicialment el Reglament dels Centres Cívics de

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
13 AP-2011/1980 Dictamen. .Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació
volumètrica per a l'ampliació del col·legi Lestonnac situat al carrer de Santa Joana de
Lestonnac, sense número.
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14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules
16 Mocions dels grups municipals
17 Precs i preguntes.
Badalona, 20 de gener de 2011.
L'alcalde,

El secretari general,

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó

