ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 31/05/2006 , 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 d'abril de 2006.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
2.- Ratificar els acords de la Junta de Govern Local de data 5-5-06 pels quals es va
autoritzar les Agrupacions Professionals Narcís Giralt per denominar Ciutat de
Sabadell el 39è concurs de Pintura Ràpida.
3.- Ratificar el decret d'Alcaldia 5503/06 de designació de dos regidors de
l'Ajuntament, com a patrons de la Fundación Benéfica Privada Barnola-Vallribera
Sant Josep.
4.- Aprovar la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu al Cercle
Sabadellès 1856.
5.- Iniciar la instrucció de l'expedient per a concedir, si s'escau, la Medalla de la Ciutat
al Mèrit Musical a l'Associació Banda de Música de Sabadell
Gestió de la Informació
6.- Ratificar el sorteig públic de designació dels membres de les meses electorals per
al referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del dia 18
de juny.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
7.- Aprovar la nova designació d'un membre del Consell Municipal de l'Esport en
representació del districte 3r.
Serveis Socials
8.- Aprovar un conveni de col·laboració amb l'entitat FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER A
L'ACCIÓ SOCIAL- FIAS per a la gestió del projecte Punt del Voluntariat a la ciutat
per al període comprés entre l'1 de maig i el 31 de desembre de 2006.
Salut
9.- Designar els Vocals del Consell Plenari de Salut.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
10.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla general
municipal d'ordenació de Sabadell a la unitat d'actuació 16 situada entre els
carrers de Turull i de Lacy (exp.:MPG-43).
11.- Considerar-se assabentat de l'aprovació definitiva del Projecte de modificació
puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'illa delimitada pel carrer de
Somosierra i el passatge de Gertrudis Artigas al barri de can Puiggener (exp.:
MPG-35).
12.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla general
municipal d'ordenació de Sabadell a l'illa delimitada pels carrers de Joan Boscà,
de Góngora i d'Homer (exp.: MPG-40).
13.- Convalidar els tràmits del Pla de millora urbana de l'Escola oficial d'Idiomes (exp.:
P-65), i aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General del projecte
de l'Escola Oficial d'Idiomes.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Relacions Ciutadanes
14.- Aprovar inicialment el reglament d'ús dels Centres Cívics de Sabadell.
Cooperació i Solidaritat
15.- Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Sabadell i l'Alcaldia
Municipal de Matagalpa (Nicaragua), per a l'ajut del projecte de cooperació
Alfabetització per a dones i recolzament a la Secretaria de la dona.
16.- Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Sabadell i l'Alcaldia
Municipal de Matagalpa (Nicaragua), per a l'ajut del projecte de cooperació
Modernització de la direcció de recaptació de padrons municipals.
17.- Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Sabadell i l'Alcaldia
Municipal de Matagalpa (Nicaragua), per a l'ajuts del projecte de cooperació
Reparació i condicionament de l'escola Villa Sabadell.

Seguretat Ciutadana
18.- Aprovar inicialment la nova relació relativa a la codificació d'infraccions en matèria
de trànsit, que inclou les adaptacions establertes per la Llei 17/2005, de 19 de
juliol.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS
19.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA per limitar les subcontractacions en les
empreses que presten els seus serveis a l'Ajuntament de Sabadell.
20.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA per l'aplicació de la reserva social en els
contractes menores de l'Ajuntament de Sabadell.
21.- Proposició del grup municipal d'EpS per a la prestació d'un servei d'adequació de
l'habitatge per a la gent gran.
22.- Proposició del grup municipal d'ERC per a la revisió del Reglament de Participació
Ciutadana.

8.-DISPOSICIONS
PREGUNTES

L’Alcalde.
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