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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 20 de desembre 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, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2011/2193 Donar compte del nomenament del senyor Joan Ferrer i Llobet com a membre
del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona en representació del grup municipal de
Convergència i Unió.
3 AP-2011/2194 Dictamen. Aprovar la licitació i dels plecs per a l'adjudicació de la concessió de
la parada 22 del Mercat Municipal Maignon.
4 AP-2011/2195 Donar compte de diversos decrets de nomenament/cessament de personal
eventual de confiança o assessorament especial, personal directiu Ajuntament i OOAA.
5 AP-2011/2196 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal.
6 AP-2011/2197 Dictamen. Aprovar inicialment de la modificació del reglament de catalogacció,
provisió i retribució dels llocs de treball de l'Ajuntament de Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2011/2192 Proposta. Aprovar la delegació al Consell Comarcal del Barcelonès, de les
competències del servei de titularitat municipal corresponent al servei esporàdic de transport
adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda - pels anys 2012-2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
8 AP-2011/2189 Dictamen. Aprovar el Pla director de la Serralada de Marina de Badalona.
9 AP-2011/2190 Dictamen. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic per a l'ordenació
del recinte de la Fundació Llegat Roca i Pi situada a l'av. Martí Pujol núm. 654 -Can Gusi-.
10 AP-2011/2191 Dictamen. Suspensió de llicències de canvi d'ús i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a les noves implantacions de l'ús
religiós en edificis i locals.
11 Proposicions urgents.
12 Torn obert de paraules.
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13 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Moció presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa per tal de realitzar programacions d’oci alternatiu diürn i nocturn, amb els i les joves
del municipi i les entitats juvenils.
14 Precs i preguntes.
Badalona, 15 de desembre de 2011.
L'alcalde

Xavier Garcia Albiol

Secretari general

Juan Ignacio Soto Valle
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