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Ple de l'Ajuntament
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26 de gener de 2010
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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 de gener 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-2010/1734 Dictamen. Esmena errada material composició Consell Administració IMPO.
3 AP-2010/1733 Donar compte del decret de modificació del règim de sessions de la Comissió
Informativa de l'Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns.
4 AP-2010/1738 Dictamen. Aprovació retribucions del personal al servei de l'ajuntament per a
l'exercici de 2010.
5 AP-2010/1737 Dictamen. Aprovació retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la Corporació per a l'exercici de 2010.
6 AP-2010/1736 Dictamen. Aprovació assignació dotació econòmica als grups municipals per a
l'exercici de 2010.
7 AP-2010/1735 Dictamen. Modificació del criteri del complement d'assistència i dels ajuts per
tenir cura de fills/es discapacitats/des.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
8 AP-2010/1739 Dictamen. Desestimar l'al·legació presentada a les Bases Reguladores dels
Premis Literaris Ciutat de Badalona.
9 AP-2010/1740 Dictamen. Conveni entre l'Ajuntament de Badalona i el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, per a la creació del Museu del Còmic i la Il·lustració de
Catalunya.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
10 AP-2010/1741 Dictamen. Donar per verificat el text refós de la modificació puntual del Pla
General Metropolità a l'avinguda dels Vents i aprovar la modificació del text del conveni.
11 AP-2010/1742 Dictamen. Desestimació de les al·legacions de la CUP contra els acords de
Ple de data 28/07/09 (aprovació inicial dels consorcis Sant Crist i l'Estrella, deixats sense efecte
posteriorment mitjançant acord del Ple de data 29 de setembre de 2009).
12 AP-2010/1743 Dictamen. Desestimació de les al.legacions formulades i aprovació definitiva
de la constitució del Consorsi únic entre l'Ajuntament i l'Incasol per a la gestió de les ARES de
l'Estrella i Sant Crist.
13 Proposicions urgents.
14 Torn obert de paraules
15 Mocions dels grups municipals
16 Precs i preguntes.
Badalona, 21 de gener de 2010.

L'Alcalde

El secretari general,

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó

