
 ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNT AMENT PLE DEL 
DIA  28/06/2006 , 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 31 de maig  de 2006. 
  
 
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMO CIÓ ECONÒMICA   
 
2.-  Resoldre l'al·legació i aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil 

Sabadell Equipaments i Serveis, SL, els seus estatuts socials i la memòria 
econòmica. 

  
Gabinet d'Alcaldia  
 
3.- Aprovar la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Econòmic al Sr. Miquel 

Vives-Jenny Planas. 
  
 
3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Serveis Socials  
 
4.- Determinar l'establiment del servei de centres de tarda per a infants de 3 a 12 

anys de la ciutat, en règim de lliure concurrència. 
  
 
4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I P ATRIMONI   
 
5.- Crear el comitè d'avaluació i seguiment de les actuacions del Projecte 

d'intervenció integral en àrees d'habitatge a l'entorn del Parc Fluvial del Riu Ripoll 
de Sabadell i aprovar  la seva composició. 

  
Urbanisme  
 
6.- Aprovar inicialment 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). 

  
7.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general municipal 

d'ordenació de Sabadell a l'illa delimitada pels carrers de Tetuan, del Bruc, de 
Lepant i de Girona (exp.:MPG-51). 

  
8.- Aprovar definitivament el Projecte d'Estudi de detall d'ordenació de volums del 

CAP Concòrdia (exp.: ED-120). 
  
9.- Aprovar definitivament el Projecte d'Estudi de detall d'ordenació de volums de 

l'equipament de mercats i proveïments (clau c-8) situat entre els carrers de 
l'Arcàdia i de la Serra d'en Camaró (exp.: ED-124). 

  



10.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de pla especial 
urbanístic de l'illa 27 del Pla parcial de can Gambús (exp.:PE-73). 

  
Patrimoni  
 
11.- Resoldre el concurs  i adjudicar el contracte privat de venda de la parcel·la 13  del 

Projecte de Compensació del Pla Parcial de Can Gambús, polígon B. 
  
12.- Aprovar inicialment l'expedient d'alteració de la qualificació jurídica un solar 

municipal situat a la Pça de Sant Agustí per a la construcció del futur CAP 
Concòrdia i aprovar la cessió  a favor de la Generalitat de Catalunya (Servei català 
de la Salut). (Exp. I.2.a/4.227). 

  
 
5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIEN T   
 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
13.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de juny de 2006, el qual 

aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Unió 
Excursionista de Sabadell, per al programa d'activitats d'educació ambiental de 
l'any 2006. 

  
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL  
 
 
7.-GRUPS MUNICIPALS   
 
14.- Proposició del grup municipal d'ERC sobre les condicions específiques que han de 

regular els establiments coneguts com a locutoris. 
  
15.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA per limitar les subcontractacions en les 

empreses que presten els seus serveis a l'Ajuntament de Sabadell. 
  
16.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA per a l'elaboració d'un Pla d'atenció a la 

Vellesa. 
 
 
 
8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, P RECS I 
PREGUNTES 
 
 
 
L’Alcalde.  


