
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 02/06/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
Gabinet d'Alcaldia  
 
3.-   Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre del Pacte Industrial 

de la Regió Metropolitana de Barcelona.  
 
4.-   Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre de l'Associació 

d'Amics de la Bressola.  
 
5.-  Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre de l'Asociación 

Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento -AEAS-.  
 
Assessoria Jurídica  
 
6.-   Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 637/05-B.  
 
7.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 526/05.  
 
8.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 142/03.  
 
9.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 9/05.  
 
10.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 15/05.  
 
11.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 34/05.  
 
12.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 35/05.  
 
13.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 157/05.  
 
Gestió de la Informació  
 
14.-  Aprovar l'expedient de contractació i el concurs obert del contracte de serveis 

anomenat: Adquisició de nou maquinari per als serveis informàtics centrals.  
 
15.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat del 

contracte de subministraments anomenat: Implementació d'un aplicatiu de gestió 
d'actius públics a l'Àrea de Territori i Medi Ambient, per a l'any 2006, així com la 
seva adjudicació.  



 
Serveis Generals i Compres  
 
16.- Aprovar la modificació i l'actualització del preu de contracte: Servei de 

manteniment i assistència tècnica dels diferents elements que composen el 
sistema de control de presència i accés.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
17.- Aprovar l'addenda número 2 del conveni de col·laboració amb l'Associació 

Esportiva Can Deu per a la promoció d'activitats esportives a les piscines 
municipals durant la temporada d'estiu 2006.  

 
Cultura  
 
18.-  Aprovar la tarifa del preu públic corresponent al catàleg de l'exposició del Museu 

d'Art Entre la intimitat i l'exhibició. La joia feta, portada i venerada a Sabadell, 
editat per l'OAMA.  

 
19.-  Aprovar l'atorgament de subvencions a entitats culturals amb motiu de les 

actuacions a les festes de la ciutat,  any 2006.  
 
20.-   Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya 

per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria democràtica, any 2006.  
 
21.-  Aprovar el protocol d'adhesió a la Xarxa de Cultura i Proximitat organitzat per 

l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.  
 
22.-  Aprovar l'expedient de contractació i el concurs obert del contracte de serveis: 

sonorització i il·luminació dels actes previstos per a la Festa Major de Sabadell 
2006.  

 
23.-  Resoldre i adjudicar el procediment negociat del contracte de serveis :  

sonorització i il·luminació dels actes previstos per al Festival 30 Nits a Sabadell 
2006 a l'empresa Twist Concert System, SL.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
24.-  Aprovar el mutu acord per l'extinció de les ocupacions hortives en l'expedient de 

les actuacions al carrer de la Mola. (E-38a)  
 
25.-  Aprovar el mutu acord per l'expropiació d'una fica situada a la crta. de caldes, 

145-151 en el marc del projecte del pla de barris, Can Tunis. (E-75)  
 
26.-  Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Joanot 

Martorell, núm. 14-20. (Cv-242)  
 
27.-  Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Clavé, 9, 

11,13,15, cantonada ptge. Clavé. (Cv-244)  



 
Llicències  
 
28.-  Acordar l'execució subsidiària d'enderroc (DO 10983/02).  
 
29.-  Acordar l'enderrocament (DO 296/04).  
 
30.-  Acordar l'enderrocament (DO 26/2005).  
 
31.-  Acordar l'enderrocament (DO 16/2005).  
 
32.-  Acordar l'enderrocament (DO 2311/2001).  
 
33.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
34.-  Denegar  la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00247.  
 
35.-  Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00469.  
 
36.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
Patrimoni  
 
37.-  Aprovar l'expedient de contractació i el procediment negociat de la concessió del 

domini públic per a la construcció i utilització privativa de la finca municipal 
coneguda com a l'Obrera, situada al c. la Estrella, 110 (Exp.- I.2.a/1.005).  

 
38.-   Aprovar l'alienació de la parcel·la sobrera del c/Salusti (Exp. III.1/4.191).  
 
Obres d'equipament  
 
39.-  Aprovar el projecte i l'inici de licitació per procediment obert en la forma de 

concurs de l'obra anomenada: Projecte executiu Escola Bressol Joaquim Blume 
al Barri de Sant Oleguer.  

 
40.-  Adjudicar per procediment negociat l'obra referent al moviment de terres 

preliminiar per a la construcció de la pista coberta d'atletisme de Sant Oleguer.  
 
41.-  Aprovar i adjudicar per procediment negociat un contracte d'assistència tècnica 

per a la redacció del Projecte bàsic i d'execució per l'acabament de la 
Restauració del Despatx Lluch.  

 
42.-  Aprovar l'expedient de contractació per  procediment  negociat del contracte 

d'assistència tècnica : contractació d'un tècnic col·laborador delineant per a la 
col·laboració en la redacció de projectes i execució d'obres d'equipaments 
municipals.  

 
43.-   Aprovar un contracte menor d'obres referent als Treballs i assaigs geotècnics  

per a la construcció d'un aparcament subterrani al Centre de Fires i Convencions 
de Sabadell (antiga ABB).  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  



 
44.-  Aprovar el projecte d'urbanització d'iniciativa privada anomenat Projecte d'obres 

d'urbanització de l'illa ABB.  
 
Manteniments de Vía Pública  
 
45.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis anomenat Manteniment 

preventiu dels paviments de terra als camps de futbol municipals.  
 
46.-  Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Manteniment preventiu 

dels rellotges dels equipaments municipals.  
 
47.-   Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat del contracte 

de serveis anomenat Manteniment preventiu dels jocs infantils i bancs dels 
equipaments educatius municipals de Sabadell.  

 
48.-  Aprovar el contracte menor d'obres anomenat Construcció i instal·lació d'una 

barana metàl·lica al passatge de les Escoles.  
 
49.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis anomenat Manteniment de 

la gespa i gresa perimetral de l'estadi municipal de la Nova Creu Alta i de la 
gespa de les pistes municipals d'atletisme Josep Molins.  

 
50.-  Aprovar el contracte menor d'obres anomenat Remodelació de la rotonda de 

l'avinguda de Matadepera.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
51.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Unió 

Excursionista de Sabadell, per al programa d'activitats d'educació ambiental de 
l'any 2006. 

 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  


