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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 26 d'octubre 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 que va tenir lloc el passat 24 de
setembre.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, HISENDA I RECURSOS INTERNS
2 AP-2010/1927 Dictamen. Ratificar la resolució d'Alcaldia de data 18/02/2010, de l'atorgament
d'una subvenció de 3.000 euros a l'ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, per ajuda a
la població haitiana damnificada a causa del terratrèmol d'Haití.
3 AP-2010/1928 Donar compte al Ple de la resolució de l'alcalde de data 20 de setembre de
2010 de creació de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona.
4 AP-2010/1929 Dictamen. Aprovació provisional de la modificació del text de les Ordenances
fiscals per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2011.
5 AP-2010/1930 Dictamen. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança general dels
preus públics per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2011.
ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
6 AP-2010/1931 Dictamen.
Aprovació provisional del Pla especial d'assignació d'ús
assistencial a l'antiga escola Betsaida al carrer de les Monges, número 6.
7 AP-2010/1932 Dictamen. Resoldre l'al·legació presentada contra el text refós de la
modificació de Pla General Metropolità al sector de Can Colomer i entorn .
8 Proposicions urgents.
9 Torn obert de paraules
10 Mocions dels grups municipals
11 Precs i preguntes.
Badalona, 21 d'octubre de 2010.
L'alcalde,

El secretari general,

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó
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