11.01. ENCARREGAR A L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL LA GESTIÓ I
ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES DE “PLANIFICACIÓN URBANA SALUDABLE”
Vista la proposta d’Alcaldia de data 28 de setembre de 2006.
Atès que el municipi de Sant Andreu de la Barca mitjançant
l’alcalde de l’Ajuntament, ostenta la presidència de la “Red
Española de Ciudades Saludables”
Atès
que
es
pretén
la
celebració
d’unes
Jornades
de
“Planificación urbana saludable” pel proper dia 16 d’octubre de
2006
al
Palau
de
Congressos
de
Catalunya
(Barcelona)
relacionades amb l’objectiu de la RECS, entenent-se que:
“Els vincles entre planificació urbana i salut són molts i
variats. Les condicions econòmiques, socials i ambientals de les
ciutats poden tenir influències positives i negatives en la
salut humana i el benestar.
La planificació urbana, i les professions relacionades amb ella,
exerceixen un paper important en la formació d’aquests
condicionants.
Existeix una clara necessitat de que els planificadors urbans
integrin consideracions sanitàries en la seva tasca tant en
termes polítics com pràctics, així com que tots els sectors de
la ciutat treballin junts per millorar la salut, el benestar i
la qualitat de vida”.
Atès que la celebració d’aquest esdeveniment requereix una sèrie
d’actuacions
tendents
a
organitzar
i
gestionar
la
infraestructura necessària perquè les jornades compleixin amb
l’objectiu
desitjat:
invitacions,
viatges,
ponents,
documentació, allotjament...
Donat que el Ple de la Corporació en sessió de data 30 de
setembre de 2004, va aprovar definitivament la constitució de la
societat mercantil SAB-URBÀ, SL així com els seus Estatuts,
constituint una de les finalitats del seu objecte social:

“Novè.- La redacció i tramitació de tot tipus d’estudis i
projectes relacionats amb les activitats anteriorment senyalades
i propis de les Entitats urbanístiques especials, així com també
amb assumptes medi-ambientals, standards mínims d’habitabilitat,
mobilitat i transport”.
Per tot això, per unanimitat s’acorda:
Primer.- Encarregar a l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL les
tasques pròpies de la gestió i organització de les Jornades
“PLANIFICACIÓN URBANA SALUDABLE” que tindran lloc el proper dia

16 d’octubre
(Barcelona).

de

2006

al

Palau

de

Congressos

de

Catalunya

Segon.- Notificar la present resolució a la societat mercantil
SAB-URBÀ, SL a l’objecte de que es porti a terme el present
encàrrec.

