ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 22/02/2006 , A LES 19:00 DE LA TARDA.

A) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2006.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
2.- Iniciar la instrucció de l'expedient per a concedir, si s'escau, la Medalla de la Ciutat
al Mèrit Esportiu al Cercle Sabadellès 1856.

3.- Autoritzar la denominació Ciutat de Sabadell per a la 14a edició de l'open de tennis
organitzat pel Club de Tennis Sabadell.

4.- Autoritzar la denominació Ciutat de Sabadell per a la 21a edició del torneig
internacional de futbol organitzat pel C.F. Unió Can Rull Rómulo Tronchoni.

3.-COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ
5.- Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals aplicables a
la contractació de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a
altres contractes administratius i als privats de l'Ajuntament de Sabadell i els
seus ens de dret públic dependents.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Serveis Socials
6.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de gener de 2006, aprovant el
conveni de col.laboració per a l'any 2006 entre l'Associació Gitana de Sabadell i
Comarca i l'Ajuntament de Sabadell.

Salut
7.- Aprovar el conveni de col.laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya anomenat Pacte per la salut al Vallès Occidental

Joventut

8.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació
Inserció Desenvolupament Acompanyament IdeA, per a l'execució del projecte
Espai Jove adreçat a adolescents i joves dels barris de l'entorn del Parc Fluvial
del Riu Ripoll.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
9.- Aprovar el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de
Sabadell a la Ronda de Bellesguard, al Molí d'en Font i al parc del Nord i
exposar-lo al públic per segona vegada (exp.: MPG-37).

10.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació a la cantonada entre els carrer del Sol i d'Alemanya (exp.: MPG-42).

11.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació a la unitat d'actuació 16 situada entre els carrers de Turull i de Lacy
(exp.: MPG-43).

12.- Aprovar provisionalment el Projecte de pla de millora urbana d'ordenació de la
unitat d'actuació 17, a l'illa delimitada pels carrers de Blasco de Garay, de Lacy,
de Turull i de les Tres Creus (exp.: PE-69).

13.- Aprovar definitivament el Projecte d'estudi de detall d'ordenació compositiva del
front dels habitatges de la Rambla, 84-114 (exp.: ED-112).

Llicències
14.- Acordar l'inici de l'expedient sancionador (DO 273/04).

15.- Acordar l'inici de l'expedient sancionador (DO 84/04).

16.- Declarar la construcció d'especial interès o utilitat pública de la construcció de la
Comisaría de la Policia de la Generalitat de Catalunya.

Patrimoni
17.- Garantir les bestretes o pagaments a compte rebuts per VIMUSA en la promoció
d'habitatges de Can Bordoll.

6.-COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Medi Ambient i Sostenibilitat
18.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria de subvencions d'ajuda per a
implantar l'agenda 21 als centres educatius públics al curs escolar 2006-2007.

19.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la
Cooperativa Agrària de Sabadell, SCCL per a la realització de transferència
tecnològica i la promoció de productes alimentaris autòctons vinculats al Parc
Agrari.

20.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat
Politècnica de Catalunya, per a la constitució de la Fundació Miquel Agustí, per a
la conservació, millora i promoció de varietats agrícoles tradicionals catalanes.

7.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
21.- Ratificar Decret d'Alcaldia de 30-12-2005, pel qual s'aprova el conveni de
col·laboració amb la Fundació Pere Closa, pel desenvolupament del projecte
d'Educació amb Tothom.

8.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

9.-GRUPS MUNICIPALS
22.- Proposició del grup municipal d'EpS a favor d'una agricultura sense transgènics.

23.- Proposició del grup municipal d'EpS per la qual es sol.liciti a la Conselleria de
Salut de la Generalitat de Catalunya que la totalitat dels llits de la Clínica La
Aliança siguin d'ús públic.

10.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.

OFICIALS,

COMUNICACIONS

DIVERSES,

PRECS

I

En virtut del que ha ordenat l'alcalde, es cursa la notificació de la convocatòria de la
sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell, sessió que es
subjectarà a l'ordre del dia fixat per l'Alcaldia.
El secretari.

