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Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
27 d'abril 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 27 d'abril 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-2010/1810 Proposta. Prendre coneixement del contracte de concessió del Palau
Municipal d'Esports que atorgarà la Fundació Privada Capital Europea del Bàsquet en favor del
Club Joventut Badalona
3 AP-2010/1811 Donar compte d'una resolució mitjançant la qual es delega en el primer tinent
d'alcalde la competència resolutòria en matèria d'ampliació d'horaris de locals d'espectacles,
activitats recreatives i establiments públics.
4 AP-2010/1812 Proposta. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici
del 2010.
5 AP-2010/1813 Dictamen. Adhesió de l'IMPO a l'acord relatiu a la contractació de persones
aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació locals,
subscrit el 16/02/2010 entre la FMC, l'ACM i els sindicats CCOO i UGT.
6 AP-2010/1814 Dictamen. Aprovar la baixa de l'Ajuntament de Badalona en la xarxa SÉSAME.
7 AP-2010/1815 Proposta .Aprovar l'expedient de contractació i la licitació del contracte de
subministrament elèctric de la Corporació i els seus organismes i societats depenents, derivat
de l'acord marc de la Generalitat i mitjançant subhasta electrònica.
8 AP-2010/1816 Donar compte de la resolució de l'alcaldia d'aprovació de la liquidació del
pressupost refós municipal de l'exercici 2009.
9 AP-2010/1817 Donar compte de diversos decrets de contractació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CULTURA, EDUCACIÓ I SERVEIS CIUTAT
10 AP-2010/1818 Dictamen. Encarregar a la Societat Badalona Cultura SL, com a mitjà propi i
servei tècnic de l'Ajuntament, la gestió de l'activitat pròpia de Badalona Capital de la Cultura
Catalana.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
11 AP-2010/1819 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació del PERI de Sistrells per
l'ajust de la zonificació a la plaça Alcalde Manent, les condicions d'edificació al carrer de
l'Estrella i l'adaptació dels paràmetres d'alçada reguladora i densitat a les NU.
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12 Proposicions urgents.
13 Torn obert de paraules
14 Mocions dels grups municipals
15 Precs i preguntes.
Badalona, 22 d'abril de 2010.
L'Alcalde

El secretari general,

Jordi Serra Isern

Alfred Lacasa Tribó
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