ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 26/04/2006 , 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 29 de març de 2006.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.- Ratificar el decret de 3 d'abril de 2006 de designació de la Comissió d'estudi per
l'elaboració d'una memòria per a l'exercici d'activitats econòmiques relatives a
l'organització i gestió de congressos, cursos, fires, entre d'altres i pendre en
consideració i aprovar inicialment la memòria presentada, la constitució de la
societat mercantil Centre de Fires i Congressos Sabadell,S.L, així com la forma de
gestió del servei i els estatuts socials.
3.- Ratificar el decret de data 3 d'abril de 2006 de designació de la Comissió d'estudi
per l'elaboració d'una memòria per pendre en consideracio la implantació del
servei públic de promoció de la construcció i gestió de la pista coberta d'atletisme
de Catalunya i altres equipaments municipals; aprovar inicialment la memòria
presentada i la constitució de la societat mercantil municipal Sabadell
Equipaments i Serveis, S.L, la forma de gestió del servei i els seus estatuts
socials.
Gabinet d'Alcaldia
4.- Iniciar la instrucció de l'expedient per a concedir, si s'escau, la Medalla de la Ciutat
al Mèrit Econòmic al Sr. Miquel Vives-Jenny Planas.
5.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de
Sabadell.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Salut
6.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la LLIGA PROTECTORA D'ANIMALS I
PLANTES que regula, per a l'any 2006, la recollida i custodia dels animals de
companyia rodamóns a la ciutat.
7.- Aprovar la constitució de la Fundació Parc de Salut de Sabadell.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
8.- Aprovar provisionalment 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 (exp.:MPG-37) i el Conveni (C-113) de 21 de desembre de 2005.

9.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla general
municipal d'ordenació de Sabadell a la cantonada entre els carrers del Sol i
d'Alemanya (MPG-42).
10.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació de Sabadell a la masia de Can Roqueta i terrenys annexes
(exp.:MPG-47).
11.- Aprovar provisionalment el Projecte de Pla Parcial urbanístic del sector de Sant
Pau de Riu-sec (exp.:PP-6).
12.- Aprovar provisionalment el Projecte de Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de
la dotació comunitària (clau c-9) situada a la Rambla, 23-25. (exp.:PE-78).
13.- Aprovar provisionalment el Projecte de Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de
la reserva d'equipament situada al carrer de Riego, 143-145 (exp.: PE-84).
14.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de Pla de millora
urbana de dues zones residencials amb habitatge protegit al carrer de Manuel de
Falla (exp.: PE-24M).
Llicències
15.- Imposar sanció de multa per infracció urbanística molt greu.
16.- Iniciar expedient sancionador per infracció urbanística molt greu.
Patrimoni
17.- Aprovar el conveni -marc per a la transmissió a l'empresa Habitatges Municipals
de Sabadell, S:A (VIMUSA) de determinats habitatges municipals, per destinar al
Programa Municipal d'Habitatge Social.
18.- Aprovar la constitució del Patrimoni Municipal del Sol i l'Habitatge de l'Ajuntament
de Sabadell.
19.- Iniciar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert en la forma de
concurs públic per a l'adjudicació del contracte de compravenda de la finca
municipal identificada com a parcel·la 13, resultant del projecte de reparcel.lació
del Polígon B del Pla Parcial de Can Gambús (Exp.- III.1/5.208).
20.- Declarar la successió de l'Ajuntament de Barberà en la titularitat de les finques
municipals situades en el terme de Barberà del Vallès afectades per l'expedient
d'alteració del terme municipal. (Exp.- I.1.a/7.253 - I.2.a/7.214).
21.- Resoldre l'expedient de desafectació com a edifici públic escolar de l'immoble del
carrer Segre de l'antic CEIP Joan Montllor de propietat municipal i la recuperació
de la plena titularitat del bé cedit a la Generalitat per tal que pugui ser ocupat pels
serveis d'una escola bressol (1.2.a/7.152).
Obres d'equipament

22.- Aprovar el projecte i l'inici de licitació per procediment obert en la forma de
concurs de l'obra anomenada: Projecte bàsic i d'execució del Pavelló Poliesportiu
del Nord
5.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-GRUPS MUNICIPALS
23.- Proposició de tots els grups municipals per donar suport a la construcció del camí
verd del Vallès Occidental.
24.- Proposició dels grups municipals de CiU, IVC-EuiA, ERC i EpS per demanar el
trasllat del circuit de bici-trial, actualment situat al Parc Catalunya, a la zona del
complex esportiu de Sant Oleguer.
25.- Proposició del grup municipal de CiU sobre l'adaptació d'establiments a la Llei del
Tabac.

7.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.
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