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EDICTE:

TERCER. Sol·licitar, en el marc del tràmit d’informació pública, i de conformitat amb l’article 85.5 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i més concretament als següents:
-

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l’Aigua
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya
Oficina Territorial d’Avaluació i Acció Ambiental de Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

QUART. De conformitat a l’article 85.7 del TRLUC, concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial
dels quals confini amb l’àmbit afectat per aquest Text refós i modificació de Pla, així com a la Diputació de
Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
CINQUÈ. Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea de Cohesió Territorial, perquè subscrigui els documents
necessaris per a l’ execució dels precedents acords.”

CVE 2019007839
Data 11-3-2019

SEGON. Sotmetre aquest Text refós i modificació de Pla a informació pública pel termini d’UN MES
mitjançant la publicació dels acords al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell,
al Butlletí Oficial de la Província i a un mitjà de comunicació d’informació general de conformitat amb
l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Durant aquest termini, tota la documentació que integra l’expedient estarà a disposició de qui vulgui
examinar-la tant a les dependències d’urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, al carrer del Sol núm. 1,
com al web municipal (www.sabadell.cat), amb la possibilitat de deduir les al·legacions que es considerin
pertinents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“PRIMER. Aprovar inicialment el Text refós i modificació de Pla general d’ordenació de Sabadell (MPG117-TR), d’iniciativa pública promogut per l’Ajuntament de Sabadell.

Pàg. 1-1

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28.02.19, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:

Sabadell, 1 de març de 2019
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez i Olivares

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

B

Acords que es fan públics per a coneixement general.

