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Es convoca el Ple de l'Ajuntament per tal de celebrar la sessió indicada a l'encapçalament aAl
Saló de Sessions de la Casa Consistorial , el propvinent dia 2 de maig 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-2011/2035 Dictamen. Aprovar l'ampliació del termini d'execució i justificació de les
subvencions atorgades en la convocatòria 2010-2011 per a projectes de cooperació al
desenvolupament i sensibilització.
3 AP-2011/2036 Dictamen. Aprovació definitiva de les Bases reguladores de la convocatòria de
subvencions destinades a entitats durant l'any 2011.
4 AP-2011/2037 Dictamen. Aprovació dels formats normalitzats de declaració i del registre
d'interessos.
5 AP-2011/2038 Dictamen. Aprovar l'encàrrec de gestió a BADALONA CULTURA SL la
realització de la "Campanya de Música i Escola" i l'organització del "XXV Premi Lola Anglada",
per un import global de 27875,72 euros (IVA inclòs al tipus del 18%).
6 AP-2011/2040 Dictamen. Aprovar la pròrroga de l'acord de 16/02/2010 relatiu a la
contractació de persones aturades inscrites con a demandants d'ocupació en el marc de plans
d'ocupació locals.
7 AP-2011/2041 Dictamen. Aprovar l'encàrrec de gestió a ENS DE GESTIÓ URBANISTICA SA
consistent en la realització d'unes obres de remodelació de la sortida d'emergència del Teatre
Zorrilla per un import global de 59.849,59 euros (IVA inclòs al 18%).
8 AP-2011/2042 Dictamen. Aprovar la reducció del preu i la revisió de preus amb efectes
01/01/2011 i la pròrroga del contracte de serveis de neteja
dels edificis, dependències
municipals i centres docents de l'Ajuntament pel període 01/07/2011 a 30/06/2012.
9 AP-2011/2043 Dictamen. Modificació del pressupost de 2011 del Patronat de la Música de
Badalona
10 AP-2011/2044 Dictamen. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2011
11 AP-2011/2045 Dictamen. Modificació del pressupost de 2011 de l'Institut Municipal de
Promoció de l'Ocupació
12 AP-2011/2046 Dictamen. Aprovació instrumental de l'alteració de la qualificació jurídica de la
finca situada al polígon B de Canyet i la seva cessió gratuïta a favor de la Fundació Pública
"Badalona, Treball pels disminuïts"
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13 AP-2011/2047 Dictamen. Aprovació modific. acords Ajuntament Ple de 27/2/2007 i
24/10/2009 relatiu a les finques desafectades instrum. i cedides a favor de la Generalitat de
Cat, Dep. Ensenyament, per construir l'IES Ventura i Gassol i CEIP Montigalà.
14 AP-2011/2048 Dictamen. Aprovar l'ampliació concessió demanial a favor de la Fundació
d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol de Badalona.
15 AP-2011/2049 Dictamen. Aprovar, amb efectes del 15 de juny de 2011, la modificació
substancial de les condicions de treball que es detallen a l'acord per al personal al servei de
l'Ajuntament adscrit a cementiris.
16 AP-2011/2050 Dictamen. Donar compte de diversos decrets de contractació
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
17 AP-2011/2051 Dictamen. Desestimar l'única al.legació presentada al reglament de Centres
Cívics de Badalona
18 Proposicions urgents.
19 Torn obert de paraules
20 Mocions dels grups municipals
21 Precs i preguntes.

Badalona, 27 d'abril de 2011.
L'alcalde

el secretari general

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó
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