ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 25/10/2006 , 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 27 de setembre de 2006.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
2.-

Aprovar la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Musical a l'Agrupació
Banda de Música de Sabadell

Serveis Econòmics
3.- Aprovar la modificació número 10 del Pressupost General de 2006.
Comerç i Turisme
4.- Aprovar inicialment el Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials de
la ciutat de Sabadell.
5.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i La asociación de
concesionarios de puestos de venta del mercado Creu Alta de Sabadell, per a
l'administració dels serveis operatius i de la promoció comercial del Mercat.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura
6.- Aprovar un conveni amb l'Associació Rialles Espectacles Infantils i Juvenils per
consolidar la Sala Miguel Hernández com a centre de creació, producció i
exhibició de teatre infantil,.

Serveis Socials
7.- Aprovar un conveni de col.laboració amb l'Associació Vallès Amics de la
Neurologia, AVAN, per al finançament del projecte de construcció d'un centre de
serveis socials i sanitaris destinat a malalts neurològics.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme

8.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació de Sabadell del sistema sanitàrio-assistencial l'Aliança (exp.: MPG56).
9.- Ratificar el Decret d'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2006, pel qual es va aprovar el
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, l'entitat mercantil
Vantoureix SL i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya (C-119).
10.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de Pla de millora
urbana de l'àrea de transformació d'ús A14TN, entre els carrers de Sol i Padrís, de
Calassanç Duran i de Balmes ( exp.: PMU-76).
11.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de Pla especial
urbanístic d'assignació d'ús de la reserva d'equipament situada al carrer de Riego,
143-145 (exp.: PE-84).
12.- Considerar-se assabentat dels acords d'aprovació definitiva del Projecte de
modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit de Sant Pau de
Riu-sec (exp.: MPG-33) i de la conformitat al seu Text refós
13.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de Pla especial
d'assignació d'ús de la dotació comunitària (clau c-9) situada a la Rambla, 23-25
(exp.: PE-78).

Patrimoni
14.- Aprovar inicialment l'expedient d'alteració de la qualificació jurídica d'una porció de
terreny a Can Gambus i aprovar la posterior cessió de domini a favor de la
Generalitat de Catalunya (Dep. d'Educació) per a la construcció d'un equipament
escolar. (Exp. I.2.a/5.225).

Obres d'equipament
15.- Ratificar els convenis signats entre l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell i Habitatges Municipals de Sabadell, S.A.
(VIMUSA), ambdós relatius al desenvolupament del Projecte d'intervenció integral
a l'entorn del Parc Fluvial del riu Ripoll.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Manteniments de Vía Pública
16.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2006, pel qual
es va aprovar el conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de
Sabadell, de Barberà del Vallès i de Badia del Vallès per a la promoció, redacció,
execució i manteniment de les obres corresponents a l'actuació anomenada
Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del
Vallès.
Medi Ambient i Sostenibilitat

17.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local en què s'aprova el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Catalana de l'Aigua pel
desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal
2006-2008 del programa del PSARU 2005 a Sabadell.

6.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Convivència Intercultural
18.- Aprovar un conveni de col·laboració amb CARITAS SABADELL per donar suport
al Programa de Formació i Inserció a persones immigrants en procés de
regularització.
Seguretat Ciutadana
19.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2006, pel qual
es va aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Departament d'Interior
de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i col·laboració en matèria de
Seguretat Pública i Policia.

7.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

8.-GRUPS MUNICIPALS
20.- Proposició del grup municipal d'EpS en defensa del projecte de construcció de la
Ronda Nord, entre la crta. de Matadepera BV-1248 i la crta. de Castellar del Vallès
B-124.

9.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.
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