
  
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTA MENT PLE DEL 
DIA  29/11/2006 , 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 25 d'octubre de 2006. 
  
 
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMO CIÓ ECONÒMICA   
 
Gabinet d'Alcaldia  
 
2.- Iniciar la instrucció de l'expedient per a concedir, si s'escau, la Medalla de la Ciutat 

al Mèrit Cultural al Sr. Lluís Subirana Rebolloso. 
  
3.-  Autoritzar el Club Esport Ciclista Bicisprint per denominar Ciutat de Sabadell el 

Campionat de Sabadell de Ciclocròs 2006/07. 
  
 
Secretaria General  
 
4.- Modificar la composició  i la denominació de les Comissions Informatives. 
  
 
Recursos Humans  
 
5.-  Ratificar el decret de cessament com a personal eventual, de direcció d'àrees o 

serveis complexos de la Coordinadora per la posta en marxa del Consorci per la 
ocupació del Vallès Occidental. 

  
 
 
3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, ATENC IÓ I RELACIONS 

CIUTADANES   
 
Cultura  
 
6.-  Aprovar la modificació de l'addenda al conveni de col.laboració entre l'Ajuntament 

de Sabadell i la Federació Sabadell Cultura i l'ampliació de l'aportació econòmica. 
  
Salut  
 
7.-  Designar  patrons de la Fundació Privada Parc de Salut. 
  
8.-  Sol.licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya d'una subvenció per sufragar despeses relacionades amb els centres 
d'acollida d'animals de companyia 

  
Joventut  
 



9.-  Aprovar el projecte de transformació del Servei d'Informació Juvenil en una oficina 
d'assessorament per a l'emancipació, amb la denominació Sabadell Atenció Jove 
SAJ 

  
10.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació 

d'Estudiants de Filosofia de la UAB per l'obertura, gestió i control de les sales 
d'estudi ubicades a l'Escola Illa, a l'Escola d'Adults de la Concòrdia i a l'Escola 
d'Adults de la Creu de Barberà. 

  
 
4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I P ATRIMONI   
 
Urbanisme  
 
11.- Aprovar provisionalment 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). 

  
12.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació i text refós del Pla especial 

d'intervenció en el paisatge urbà (exp.:PE-51TR). 
  
13.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de modificació 

puntual del pla general municipal d'ordenació a la parcel·la situada al carrer de 
Sant Josep, 30 (exp: MPG-36). 

  
14.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del 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) 

  
15.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del 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) 

  
16.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del 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) 

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

d'ordenació de Sabadell a l'àmbit del Parc agrari (exp.: MPG-54). 
  
Patrimoni  
 
18.- Aprovar l'alienació directa com aportació no dinerària de la finca on s'ubicarà la 

l'edifici del Centre de Fires i Congressos de Sabadell a favor de l'empresa pública 
Centre de Fires i Congressos de Sabadell, S.L. 

  
19.- Aprovar inicialment l'expedient d'alteració de la qualificació jurídica del solar on 

s'ubicarà la instal·lació de la pista coberta d'atletisme de Sant Oleguer. 
  
20.- Aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets de l'Ajuntament 

a 31 de desembre de 2005 
  
 
5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIEN T   
 



Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i N eteja viària  
 
21.- Ratificar els acords de  la Junta de Govern Local  de 10 de novembre de 2006, 

pels quals es va aprovar l'ampliació del cost previst del conveni subscrit amb 
l'entitat CIPO, SCCL per tal de dur a terme les tasques de recollida de mobles i 
estris vells abandonats a la via pública, així com la recollida d'oli vegetal als 
mercats municipals en els sectors definits pels serveis tècnics municipals. 

  
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
22.- Aprovar la pròrroga de les bases específiques i la convocatòria per a la concessió 

de subvencions per a la implantació d'energia solar durant l'any 2007. 
  
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL  
 
 
7.-GRUPS MUNICIPALS   
 
23.- Proposició del grup municipal d'ERC per la qual es demana un estudi  

socioeconòmic de l'aeroport de Sabadell. 
 
 
 
8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, P RECS I 
PREGUNTES 
 
 
 
L’Alcalde.  
 
 


