ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA
14/09/2021 , A LES 17:00 HORES.
A) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.-

Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 29 de juny de 2021 i de la sessió
ordinària de 6 de juliol de 2021.

2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
RELACIONS INSTITUCIONALS
2.-

Aprovació del pacte d'agermanament entre els municipis de Sabadell i de San Sebastián de
los Ballesteros (Còrdova).

3.-

Aprovació de les les festes locals per a l'any 2022.

4.-

Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 6564/2021, de 22 de juliol, de declaració de dol oficial
municipal durant els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2021.

OFICINA TÈCNICA DE PRESIDÈNCIA
5.-

Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional atorgada a la
Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, per a l'execució del projecte de Museu Aeronàutic
de Catalunya.

ESPORTS
6.-

Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional al Club Natació Sabadell, per la
participació en les competicions europees de waterpolo masculí i femení de l'any 2021.

SALUT
7.-

Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Drogues 2016-2020.

EDUCACIÓ
8.-

Aprovació de les justificacions de les subvencions directes de caràcter excepcional
atorgades a setze entitats per al desenvolupament dels casals d'estiu de l'any 2020.

3.-ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
9.-

Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu atorgada a la
Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per al desenvolupament del seu programa
general d'activitats per a l'any 2020.

10.- Aprovació de les justificacions de les subvencions directes de caràcter excepcional
atorgades a la Fundació Sant Nicolau i a la Unió Esportiva Sabadellenca, per pal·liar els
efectes econòmics derivats de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
4.-ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS
11.- Declaració de l'extinció de la concessió de domini públic per a l'ús privatiu del mòdul D del
tram central de vianants de l'Eix Macià.
OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS
12.- Aprovació de l'expedient de contractació de les obres de construcció del Pavelló Poliesportiu
dels Merinals.

5.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
INFORMACIÓ DE BASE
13.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Sentmenat i Sabadell (Exp. CTG/2021/27).
SERVEIS ECONÒMICS
14.- Aprovació inicial del desè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de
l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2021.
6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
7.-GRUPS MUNICIPALS
15.- Moció dels grups municipals de Junts per Sabadell, d'Esquerra Republicana de Catalunya,
del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans, pel dret a l'acompanyament afectiu
DA+.
16.- Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, referent a la liquidació del
model de finançament de l'exercici 2020.
17.- Moció del grup municipal de Ciutadans, sobre el control i l'erradicació de l'espècie invasora
vespa asiàtica.
18.- Moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per a la millora de la sostenibilitat en la
distribució urbana de mercaderies.
8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES

