ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 26/07/2006 , 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 28 de juny de 2006.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
2.- Autoritzar la denominació Trofeig Ciutat de Sabadell per a la 19a edició del
campionat de billar organitzat per la Societat Coral Colón durant la Festa Major de
Sabadell del 2006.
3.- Autoritzar la denominació Ciutat de Sabadell per a l'edició de la Mitja Marató
organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató durant la Festa Major de
Sabadell del 2006.
4.- Acceptar el nomenament de l'Ajuntament de Sabadell com a Patró-vocal de la
Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès.
5.- Nomenament dels membres del Consell de Ciutat.
Comunicació
6.- Aprovar la creació del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública
de la Demarcació de Sabadell i aprovar inicialment els estatuts del Consorci.
Recursos Humans
7.- Ratificar el decret de cessament com a personal eventual de direcció d'àrees o
serveis complexos del Cap de Servei d'Esports.
Serveis Econòmics
8.- Aprovar la modificació número 6 del Pressupost General de 2006.

Intervenció
9.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de juny de 2006, el qual
aprova el Manual de Normes i Procediments del Projecte de Disseny i Implantació
d'un Sistema de Gestió Integral del Patrimoni

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura

10.- Autoritzar l'adhesió del Conservatori de Grau Mitjà de Sabadell a l'Associació de
Conservatoris de Catalunya.
Serveis Socials
11.- Designar els vocals del Consell Plenari del Consell Consultiu de les Persones amb
Disminució.
12.- Designar els vocals del Consell Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran.
Salut
13.- Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament els Estatuts de la Fundació
Parc de Salut de Sabadell.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
14.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació de Sabadell a l'Àrea A-46 de l'euterpe (exp.:MPG-50).
15.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació de Sabadell al Parc esportiu de Sant Oleguer i al Parc del Nord
(exp.:MPG-45).
16.- Aprovar provisionalment el Projecte de Pla de millora urbana de zona residencial
situada al passeig del Comerç al barri de Campoamor (exp.:PMU-77).
17.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de modificació
puntual del Pla general a dues illes delimitades pels carrers de Garona, i el Segre
al barri de Torre-romeu (exp.:MPG-24).
18.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de la modificació
del pla especial d'assignació d'ús del complex central de la policía de la
Generalitat i mossos d'Esquadra a Sabadell (exp.:PE-54M).
Llicències
19.- Acordar l'inici d'expedient sancionador (DO270/2003).

Patrimoni
20.- Aprovar el conveni de permuta per a la transmissió a favor de Habitatges
Municipals de Sabadell, S.A d'una finca situada al c. Abad Escarré de propietat
municipal i l'adquisició a favor de l'Ajuntament d'una finca situada al c.
d'Alguersuari i Pasqual cantonada Tres Creus.
21.- Aprovar inicialment l'expedient d'alteració de la qualificació jurídica de l'immoble
municipal on s'ubicarà la l'edifici del centre de Fires i Congressos de Sabadell per
a la seva aportació a las societat municipal Centre de Fires i Congressos SBD, S.L
(Exp. I.2.a/1.198).

22.- Aprovar inicialment l'expedient d'alteració de la qualificació jurídica d'una porció de
viari del c. Alguersuari i Pascual, delimitat entre el c. dels Montcada i el c. de Tres
Creus. (Exp I.2.a/1.198).
Obres d'equipament
23.- Aprovar iniicialment el projecte de l'obra anomenada: Projecte executiu de la Pista
Coberta d'Atletisme al Parc Esportiu de Sant Oleguer de Sabadell.
24.- Ratificar els acords de la Junta de Govern Local de data 14.07.06 pel qual es resol
el concurs i s'adjudica el contracte de les obres corresponents al Projecte bàsic i
d'execució del Pavelló Poliesportiu PAV-3 a la zona nord de Sabadell.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Mobilitat, trànsit i transport
25.- Aprovar la modificació tècnica i contractual de la concessió administrativa per a la
gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament subterrani per a
vehicles al subsòl de domini públic de la finca resultant del projecte de
reparcel.lació de la UA-51 (c. Salenques, Pl. del Farell i Av. de Matadepera),
l'establiment d'un marc de tarifació de referència que regirà els propers anys i
l'aprovació de les tarifes màximes per a l'any 2006.
6.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
26.- Ratificar els acords de la Junta de Govern Local del 7-7-06, relatius a l'aprovació
del conveni per al manteniment de l'Oficina Municipal d'Escolarització.
Convivència Intercultural
27.- Aprovar el conveni de col·laboració i l'aportació econòmica per al SERVEI
CIUTADÀ D'ACOLLIMENT ALS IMMIGRANTS, per donar continuïtat al projecte
d'acollida a immigrants en situació de vulnerabilitat transitòria gestionat per
Drapaires d'Emaus.

7.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

8.-GRUPS MUNICIPALS
28.- Proposició del grup municipal de CiU per la qual es sol.licita
consegüent aprovació d'un reglament de comunicació.
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9.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.
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