
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
DEL DIA  30 DE MARÇ 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 febrer de 2005. 
.  
 
2. PROPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.- Concedir les medalles d’honor de Sabadell corresponent a l’any 2005. 
 
 
3.ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
   
Gabinet d’Alcaldia 
 
3.-  Designar dos consellers a l’Assemblea General de Caixa Sabadell 
  
Recursos Humans 
 
4.- Aprovar el nomenament de la gerent de l’organisme autònom local de Museus i 

Arxiu Històric de Sabadell 
  
Serveis Econòmics 
 
5.- Aprovar la modificació núm. 2 al pressupost general de l’exercici 2005 
  
6.- Aprovar la modificació de l’ordenança 3.17 per a la prestació dels serveis 

d’ensenyament municipal. 
  
Gestió de la Informació 
 
7.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal d’execució telemàtica de procediment 

administratiu i de regulació del registre telemàtic de la corporació. 
  
 
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Joventut 
 
8.- Ratificar l’aprovació del Pla Local de Joventut pel període 2005-2007 
 
 
 
5. ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
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9.- Considerar-se assabentat de l’aprovació definitiva del pla especial de regulació 
dels usos recreatiu i de restauració al barri de Gràcia (PE-63).  

 
10.- Considerar-se assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació del pla de 

millora urbana de transformació d’ús A1-TP a l’illa delimitada per la Gran Via i 
els carrers de Ripoll i de Covadonga (PE-58M). 

 
11.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l’illa 27 del polígon B del 

pla parcial de can Gambús (PE-73). 
 
 
Patrimoni 
 
12.-  Aprovar l’annex al conveni subscrit amb VIMUSA de promesa de venta del sol a 

adjudicar al sector de Can Gambús  i les condicions que regiran l’alienació a 
VIMUSA de les illes 17, 18 i 19 del Projecte de Compensació del Polígon B del 
Pla Parcial del sector esmentat de propietat municipal per procediment adjudicació 
directe, amb destí a la construcció d’habitatges de protecció oficial. 

 
13.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2005 pel 

qual s’inicia l’expedient de contractació per procediment obert, mitjançant la forma 
de concurs, i l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars reguladores 
de l’atorgament de l’ús privatiu del terreny municipal situat al carrer de Serra d’en 
Camaró – Via Arcadia de Sabadell, per a la construcció i explotació mitjançant dret 
de superfície d’un equipament comercial i aprovar la modificació del plec de 
clàusules indicat, en el sentit d’ampliar el termini per a la presentació de 
proposicions, esgotant-se el termini el dia 15 de maig de 2005. (Exp. III.1./4.102) 

 
14.-  Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica del terreny situat al c. Vallmanya 

amb la carretera de Prats, de 2.500 m² de superfície, desafectant-lo del domini 
públic i qualificant-lo com a bé patrimonial, amb destí a la futura Comissaria de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. (Exp. I.2.a/3.089) 

 
15.-  Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica del terreny delimitat pel carrer de 

Praga i ronda d’Europa, situat al barri de Can LLong, de 14.132 m² de superfície, 
desafectant-lo del domini públic i qualificant-lo com a bé patrimonial, amb destí a 
la construcció d’un centre educatiu. (I.1.2.a/ 3.189) 

 
Medi ambient 
 
16.-  Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Sabadell a l’associació “Asociación 

Española de Abastecimientos de Agua y saneamiento (AEAS)”.  
 
 
17.-  Rectificar els preus de les tarifes d’aigua d’abastament públic municipal de 

Sabadell, per corregir l’error material de distribució de m3 de l’expedient aprovat 
el 23 de desembre de 2004. 

 
 
6. ÀREA DEL TERRITORI 
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Obres públiques 
 
18.- Aprovar provisionalment l’expedient d’imposició i d’ordenació de 

Contribucions Especials per a les obres del Projecte de Rehabilitació dels Porxos 
de la Concòrdia.  

 
19.- Aprovar provisionalment l’expedient d’imposició i d’ordenació de 

Contribucions Especials per a les obres del Projecte bàsic i d’execució de 
rehabilitació del Mercat de la Creu Alta. 

 
Seguretat Ciutadana 
 
20.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais 

públics de Sabadell 
 
21.- Aprovar al Pla d’Emergència de protecció civil de Sabadell.. 
 
 
7.ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ  
 
Cooperació i convivència intercultural 
 
22.- Considerar prorrogat el conveni subscrit amb el Servei Ciutadà d'Acolliment als 

Immigrants per a l'exercici 2005, i aprovar l'addenda. 
 
 
8.- ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
 
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
 
 
9.- DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I 
PREGUNTES 
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