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29 de juny de 2010
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 propvinent dia 29 de juny 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-2010/1860 Dictamen. Donar compte a l'Ajuntament Ple de l'acord de la Junta de Govern
Local de data 04/05/10 referida a la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb
referència a l'1/01/10.
3 AP-2010/1861 Dictamen. Ratificació resolució de l'alcalde d'actualització de les retribucions,
assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i el Síndic Defensor de la
Ciutadania amb efectes de l'1 de juny de 2010.
4 AP-2010/1862 Dictamen. Ratificació resolució de l'alcalde d'actualització de retribucions del
personal al servei de l'ajuntament amb efectes de l'1 de juny de 2010, per aplicació del Reial
Decret LLei 8/2010, de 20 de maig, i aprovació d'altres mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic.
5 AP-2010/1863 Dictamen. Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de
l'Ajuntament.
6 AP-2010/1864 Dictamen. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
7 AP-2010/1867 Dictamen. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2010.
8 AP-2010/1865 Dictamen. Encàrrec de gestió a ENGESTUR d'operacions d'intervenció a la
via pública.
9 AP-2010/1866 Dictamen. Aprovació revisió de preus i pròrroga del contracte de serveis de
neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l'Ajuntament de Badalona.
10 AP-2010/1868 Dictamen.. Posar a disposició d'un solar a favor del Dep. d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
11 AP-2010/1869 Dictamen. Modificar alguns articles dels estatuts de la societat municipal
unipersonal Badalona Cultura, SL.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
12 AP-2010/1870 Dictamen. Donar conformitat inicial i informar favorablement la proposta de
primera delimitació gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana consolidada (TUC) de
Badalona.
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13 AP-2010/1871 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial del
Torrent de la Font en l'àmbit de la Unitat d'edificació núm. 8 del polígon IV .
14 AP-2010/1872 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a les finques situades en la plaça de la Vila, 3-5 i el carrer de Sant Miquel, 16
-Cinemes Picarol.
15 AP-2010/1873 Dictamen. Aprovació provisional del Pla especial d'adequació de les
condicions d'edificació de l'Hospital Municipal de Badalona.
16 Proposicions urgents.
17 Torn obert de paraules
18 Mocions dels grups municipals
19 Precs i preguntes.
Badalona, 23 de juny de 2010.
L'alcalde

El secretari general,

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó
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