
  
  
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTA MENT PLE DEL 
DIA  01/06/2010 , A LES  18:00 DE LA TARDA. 
 
 
A) PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA    
 
1.-  Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig  de 2010. 
  
 
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA    
 
2.-  Autoritzar al Club de Tennis Sabadell per denominar Ciutat de Sabadell la XVIII 

edició de l'Open de tennis. 
  
3.-  Acceptar el nomenament de l'Ajuntament de Sabadell com a Patró-vocal de la 

Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès. 
  
4.-  Ratificar i adherir-se al Codi de Bon Govern Local, aprovat per la Comissió 

Executiva de la FEMP en data 15 de desembre del 2009. 
  
5.-  Designar els representants municipals en el Consorci per a la Gestió de la 

Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Sabadell. 
  
 
3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Recursos Humans  
 
6.-  Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 

l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2010. 
  
Serveis Econòmics  
 
7.-  Aprovar definitivament les modificacions de l'ordenança fiscal 3.17, taxa per la 

prestació dels serveis d'ensenyament municipal. 
  
Seguretat Ciutadana  
 
8.-  Aprovar els manuals d'actuació per a foc forestal, inundacions i nevades, com a 

part integrant del Pla Bàsic d'Emergències Municipals. 
  
 
 
4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I  CONVIVÈNCIA   
 
Salut  
 
9.-  Modificar el contracte de concessió de la gestió del servei del cementiri 

municipal. 
  



10.-  Aprovar el programa d'inversions de la concessió de la gestió del servei del 
cementiri municipal. (2010-2011) 

  
 
5.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME    
 
Urbanisme  
 
11.-  Donar-se per assabentat de l'aprovació definitiva del Text refós de la Modificació 

puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'àmbit del Parc 
Agrari (MPG-54). 

  
12.-  Donar-se per assabentat de l'aprovació definitiva del Text refós del Pla especial 

de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell (PE-90). 
  
13.-  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal 

d'ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos comercials (MPG-79) 
  
14.-  Aprovar la proposta de delimitació de la nova trama urbana consolidada 

comercial de Sabadell 
  
15.-  Nomenar els representants de l'Ajuntament al Consell General del Consorci del 

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del 
Vallès Occidental 

  
16.-  Modificar l'acord del Ple de 2 de desembre de 2008 relatiu a la cessió del solar 

municipal per a la construcció d'un equipament de residència i centre de dia per a 
la gent gran. 

  
17.-  Posar a disposició de la Generalitat un solar per l'ampliació de l'IES Agustí Serra 

i Fontanet. 
  
18.-  Aprovar l'inici de la contractació de la concessió administrativa de domini públic 

d'un solar municipal situat a la ctra. de Bellaterra. 
  
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes  
 
19.-  Atorgar a l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF, una subvenció directa, 

per a col·laborar en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals durant 
l'any 2010 

  
20.-  Aprovar la tarifa del servei de subministrament d'aigua no apta per al consum 

humà destinada als usos permesos, diferents del municipal, per a l'any 2010 
  
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL  
 
 
7.-GRUPS MUNICIPALS   
 



21.- Proposició del grup municipal d'ERC per posar en pràctica el carnet cultural de 
Sabadell, d'entrades d'últim minut. 

  
22.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA, a favor de la creació de la Taula 

d'Emergència Social. 
  
23.- Proposició del grup municipal d'ERC per donar suport a l'única alternativa de 

traçat de la ronda del Vallès que, al seu pas per Sabadell, permet preservar 
Togores i Colobrers. 

  
24.- Proposició del grup municipal de CiU sobre la creació d'un Pla Municipal 

d'Austeritat. 
  
25.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA contra les mesures del Govern Espanyol 

per tal de reduir el dèficit públic. 
  
26.- Proposició del grup municipal d'EpS a favor de la transparència municipal. 
  
27.- Proposició del grup municipal d'ERC a favor dels serveis educatius. 
  
28.- Proposició del grup municipal de CiU sobre mesures concretes d'austeritat a 

aplicar de forma urgent. 
 
 
 
8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, P RECS I 
PREGUNTES 
 
 


