ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA
27/09/2006 , 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 26 de juliol de 2006.

2.-COMISSIÓINFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
2.- Fixar el calendari de les festes locals per a l'any 2007.
3.- Autoritzar l'Agrupació de Canaricultors de Sabadell i la Unió Ornitològica del Vallès
per denominar Gran Premi Ciutat de Sabadell el 34è concurs-exposició de
canaricultura.
4.- Iniciar la instrucció de l'expedient per a concedir, si s'escau, la Medalla de la Ciutat
al Mèrit Esportiu al Sr. Josep Molins Montes.
Gestió de la Informació
5.- Aprovar la realització del sorteig per designar els membres de les meses
electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya 2006.
Recursos Humans
6.- Ratificar el decret de cessament com a personal eventual, de direcció d'àrees o
serveis complexos de la Directora d'àrea d'Urbanisme, Habitatge i Patrimoni.
7.- Ratificar el decret de cessament de personal eventual coordinador tècnic
d'urbanisme, obres i equipaments i nou nomenament com a personal eventual de
direcció d'àrees o serveis complexos Director d'àrea d'Urbanisme, habitatge i
Patrimoni.
Serveis Econòmics
8.- Aprovar la modificació número 8 del Pressupost General de 2006.

Intervenció
9.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2005.

3.-COMISSIÓINFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Esports

10.- Aprovar la renovació de l'Ajuntament de Sabadell com a patró de la Fundació
Privada de l'Esport Sabadellenc i designar-ne el representant.
11.- Prorrogar el conveni de col.laboració amb el Consell Esportiu del Vallès
Occidental CEVO-S, per a l'organització, promoció i foment de l'esport escolar i
per a l'ús de la Xarxa informàtica Municipal.
Serveis Socials
12.- Aprovar un conveni de col.laboració amb l'Associació El Rebost Solidari de
Sabadell per la posta en marxa del projecte Rebost Solidari
13.- Acceptar la delegació de competències a favor de l'Ajuntament de Sabadell de
gestió dels serveis prestats en els equipaments cívics de l'Administració de la
Generalitat, situats a la ciutat.

4.-COMISSIÓINFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
14.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla general
municipal d'ordenació de Sabadell d'ajustos a la regulació de l'habitatge protegit i
al sector D Cifuentes (exp.:MPG-46)
15.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla general
municipal d'ordenació de Sabadell al passeig dels Almogàvers, entre el carrer de
Velázquez i el passeig del Dos de Maig, al barri de la Creu de Barberà (exp.:
MPG-44)
16.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació de Sabadell a l'edifici anomenat l'energia a la plaça del Gas, i a la part
d'illa delimitada pels carrers del Bruc, de Vergós, de Buxeda i del Pare Fita (exp.:
MPG-39)
17.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació de Sabadell a la parcel·la situada al número 47 del carrer de les
Mares de la Plaça de Maig, al barri de Castellarnau (exp.:MPG-53)
18.- Aprovar definitivament el Projecte d'estudi de detall d'ordenació de volums de
l'Escola bressol situada a l'encreuament del carrer de Praga i la Ronda d'Europa,
al barri de Can Llong (exp.: ED-123)
19.- Aprovar definitivament el Projecte d'estudi de detall d'ordenació de volums del
pavelló poliesportiu situat a l'illa delimitada pels carrers de Pardo Bazán, de Josep
Comas, dels Reis Catòlics i de Concha Espina (exp.: ED-121)
20.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de modificació
puntual del Pla general per a la regulació de l'ús d'oficines i serveis (exp.:MPG34).
21.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de modificació
puntual del Pla parcial Can Llong a les parcel·les 4.02, 9.01, 16.01 i 29.0
(exp.:CLL-MPP6).

5.-COMISSIÓINFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
22.- Aprovar provisionalment l'expedient d'imposició i d'ordenació de Contribucions
Especials del Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització de la plaça de
Galileu.
Medi Ambient i Sostenibilitat
23.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de juliol de 2006, relatiu a
la concessió d'una subvenció a l'ADENC per a les activitats incloses en el
programa d'actuacions de l'any 2006.

6.-COMISSIÓINFORMATIVA D'EDUCACIÓI CONVIVÈNCIA
Convivència Intercultural
24.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'entitat Creu Alta Sabadell
Bàsquet per a un programa d'activitats esportives extraescolars pel temps de
lleure destinat a aquells joves o col·lectius respecte dels quals existeix un risc.
7.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
8.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.
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