
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
DEL DIA  26 DE GENER DEL 2005, A LES 7 DE LA TARDA. 
 
 
A PART RESOLUTIVA 
 
1.- ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de desembre de 

2004. 
 
2.- Ratificar els acords adoptats pel Consell d’Administració del Servei Municipal de 

Recaptació de Sabadell (SERESA) del dia 17 de gener de 2005, respecte al canvi 
de gerència. 

 
3.- Nomenar un conseller a l'assemblea general de Caixa Terrassa.  
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Servei de Gestió de la Informació 
 
4.- Aprovar la celebració del sorteig públic per a designar els membres de les meses 

electorals del referèndum sobre la Constitució Europea del dia 20 de febrer 
d'enguany. 

  
Recursos Humans 
 
5.- Aprovar el nomenament com a personal eventual de direcció d'àrees o serveis 

complexos de la Gerent de l'Organisme Autònom Local de SERESA. 
  
6.- Aprovar el nomenament eventual de direcció d'àrees o serveis complexos del 

comissionat per la gestió del medi natural. 
  
7.- Aprovar l'increment per a l'exercici 2005 de les retribucions del personal al servei 

d'aquest Ajuntament i dels membres electes.  
  
Serveis Econòmics 
 
8.- Aprovar definitivament l'ordenança 3.7 sobre els serveis del cementiri municipal 

per al 2005. 
  
 3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Salut 
 
9.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Cementiri Municipal. 
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4. ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
10.-  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general de Sabadell a 

l’antiga fàbrica de l’ABB i la parcel·la f2i de l’Eix Macià (MPG-26). 
 
11.-  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general de Sabadell al 

Parc Salut, als antics jutjats i al parc del Nord (MPG-30). 
 
12.-  Aprovar provisionalment el pla especial d’assignació d’us de les naus del vapor 

Codina (PE-71). 
 
13.-  Aprovar definitivament l’Estudi de Detall d’ordenació de volums del CEIP Nostra 

Llar (ED-107). 
 
 
Patrimoni 
 
14.-  Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica del terreny situat al c. Praga, 61 de 

superfície 8.000 m², desafectant-lo del domini públic i qualificant-lo com a bé 
patrimonial. (Exp. I.2.a/3.189) 

 
15.-  Garantir les bestretes o pagaments a compte rebuts per VIMUSA en la promoció 

d'habitatges de Can Llong 2. 
 
 
5. -ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
 
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
6.-PROPOSICIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
16.-  Proposició del grup municipal de Convergència i Unió  sobre la necessitat que el 

IV Cinturó sigui construït el més aviat possible en el seu tram fins a Sabadell amb 
absolut respecte i cura pel medi natural. 

 
17.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió sobre la necessitat 

d’accelerar el projecte de millora de la sortida sud de Sabadell per la Gran Via i 
l’aeroport. 

 
18.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió sobre la necessitat que 

existeixi una estació del TGV a la comarca amb trànsit de mercaderies i viatgers. 
 
 
7.- DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I 
PREGUNTES 
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