ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 29/03/2006 , 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 22 de febrer de 2006.
2.- PROPOSICIO DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
2.- Concedir les medalles d’honor de Sabadell corresponents a l’any 2006.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
3.- Escollir el Síndic Municipal de Greuges.
4.- Autoritzar la denominació Ciutat de Sabadell per a la 27a edició del trofeu de tir
organitzat pel Club de Tir Sabadell.
Assessoria Jurídica
5.- Aprovar inicialment el Document de Seguretat dels fitxers amb dades de caràcter
personal de l'Ajuntament de Sabadell.
Recursos Humans
6.- Ratificar el decret de nomenament com a personal eventual de direcció d'àrees o
serveis complexos de la Coordinadora per la posada en marxa del Consorci per la
ocupació del Vallès Occidental.
7.- Ratificar el decret de cessament i nou nomenament com a personal eventual de
direcció d'àrees o serveis complexos del Coordinador Tècnic d'Urbanisme, Obres
d'Equipaments, Planejament i Llicències.
8.- Ratificar el decret de nomenament com a personal eventual de direcció d'àrees o
serveis complexos del Director Adjunt de l'àrea d'Urbanisme, Habitatge i
Patrimoni.

Serveis Econòmics
9.- Aprovar la modificació número 2 del Pressupost General de 2006.
10.- Aprovar la modificació de les ordenances fiscals números 3.13, 3.17 i 4.5.

Promoció Econòmica

11.- Aprovar la ratificació del Decret 2277/2006, pel qual s'aprovà el conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de
Terrassa, pels treballs de constitució del Consorci per a l'Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental.
12.- Aprovar la creació i la constitució del Consorci per a l'Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental, i aprovar els seus estatuts.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura
13.- Aprovar el Pla de biblioteques municipals de Sabadell per al període 2006-2011.
Serveis Socials
14.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Innovació per a
l'Acció Social, per donar continuïtat al projecte Servei d'Atenció Domiciliària a la
Petita Infància i incrementar la col·laboració amb la gestió dels projectes Servei
d'Atenció Compartida a la Petita Infància i del projecte Temps de Criança.
Joventut
15.- Aprovar l'adhesió al programa d'informació i dinamització
d'ensenyament secundari promogut per la Diputació de Barcelona.

als

centres

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
16.- Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla general municipal
d'ordenació a l'àmbit de Sant Pau de Riu-sec (exp.: MPG-33).
17.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del pla general
municipal d'ordenació a la parcel·la situada al carrer de Sant Josep, 30 (exp.:
MPG-36).
18.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla general
municipal d'ordenació a l'illa delimitada pels carrers de Vilarrúbias, del Convent, de
Sant Honorat i de la Soledat (exp.: MPG-38)
19.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del PGMO de Sabadell
a l'antiga sala de calderes del vapor de la O situada entre la carretera de
Barcelona i el carrer de Viladomat (exp.: MPG-41)
20.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla general 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)
21.- Aprovar provisionalment el 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)

22.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació del Pla especial d'assignació
d'ús del Complex Central de la Policia de la Generalitat i mossos d'esquadra a
Sabadell (exp.: PE-54M).
23.- Aprovar provisionalment el Projecte de Pla de millora urbana de l'àrea de
transformació d'ús A8-TN situada entre els carrers de Portugal, de Cervantes i de
Ferran Casablancas (exp.: PMU-83)
24.- Considerar-se assabentat de l'aprovació del Projecte de text refós de les normes
urbanístiques del Pla parcial de Can Llong
25.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de Pla de millora
urbana d'ordenació de volums al carrers de les Tres Creus cantonada amb el
carrer de Sant Cristòfol (exp.: PMU-79)
Patrimoni
26.- Garantir les bestretes o pagaments a compte rebuts per VIMUSA en la promoció
d'habitatges de Can Llong 3.
27.- Posar a disposició del Departament de Benestar i Familía de la Generalitat de
Catalunya
determinats solars municipals amb destí a la construcció
d'equipaments de Residència per a la gent gran als districtes tercer i sisè de
Sabadell.

6.-COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Manteniments de Vía Pública
28.- Aprovar l'adhesió als convenis que el Consorci LOCALRET va signar amb
Telefónica de España, SAU, Retevision I S.A.U., Cable i Televisió de Catalunya
SAU i Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes SA, per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.

7.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Convivència Intercultural
29.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el SERVEI
CIUTADÀ D’ACOLLIMENT ALS IMMIGRANTS.

8.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

9.-GRUPS MUNICIPALS
30.- Proposició del grup municipal d'ERC per la qual es demana l'obertura de les dues
plantes que actualment no s'utilitzen a l'Hospital de Terrassa
31.- Proposició del grup municipal d'Entesa a favor de la creació d'un servei
d'adequació de l'habitatge per a la gent gran.
32.- Proposició del grup municipal de CiU sol.licitant la creació d'una comissió amb
presència ciutadana per fer el seguiment i definició de la construcció de la pista
coberta d'atletisme de Catalunya a la ciutat de Sabadell.

10.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.
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