
Convocatòria de Junta de Govern local. 
 
Atès el que disposa l'article 51.1.c en relació amb els articles 99, 103 i 112 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i vista la proposta d'ordre del dia presentada per la Secretaria municipal, 
resolc convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Sabadell, que tindrà lloc el dia 02/09/2005,  a 09:15 del matí, a la Sala de la 
Permanent de l'Ajuntament, sessió que es subjectarà a l'ordre del dia annex. 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 02/09/2005, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1.-ALCALDIA 
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA   
 
Recursos Humans 
 
3.-  Nomenar com a funcionaris de carrera a 4 Tècnics d'Auxiliar d'Administració de 

l'Ajuntament de Sabadell  
 
Comerç i Turisme 
 
4.-  Aprovar l'annex específic, per l'any 2005, del Conveni marc d'adhesió a la Xarxa 

Local de Consum de la Diputació de Barcelona i acceptar unes aportacions 
econòmiques.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
5.-  Aprovar la tarifa del preu públic corresponent al taller Mira qui et mira. Els retrats a 

la col.lecció permanent, organitzat pel Museu d'Art  
 
Serveis Socials 
 
6.-  Acceptar les subvencions de la Diputació de Barcelona, dins l'àmbit de Suport a 

les polítiques Locals de Benestar Social, en el marc de la convocatòria pública 
per a l'atorgament d'ajuts a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat any 2005  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 



7.-  Llicències d'obres Majors.  
 
8.-  Llicències Mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
9.-  Declarar béns no utilitzables i donar de baixa de l'Inventari General Municipal una 

sèrie d'aparells i material informàtic, al tractar-se de material totalment obsolet 
que no pot ser reutilitzable pels serveis informàtics municipals.  

 
10.-  Ratificar els pactes d'avinença entre l'Ajuntament de Sabadell i ocupats dels horts 

situats a la font dels plàtans per recuperar l'usdefruit dels terrenys municipals.  
 
11.-  Estimar al·legacions, deixar sense efectes la licitació i aprovar, de nou, l'inici 

d'expedient de contractació i el plec de clàusules econòmiques administratives, 
adjudicar mitjançant procediment negociat, de la concessió del subsòl del 
complex cinematogràfic del Saló Imperial per l'explotació d'un aparcament. 

 
5.-ÀREA D’ALCALDIA 
 
12.- Moció d’adhesió a la “Declaració dels Governs Locals pels Objectius del Mil.leni” 

(aprovada pel Consell Mundial de la CGLU, Beijing 10 de juny de 2005) 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 
 
 
 
En virtut del que ha ordenat l'alcalde, us trasllado la convocatòria de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local, segons les dades que indica l'ordre de 
l'Alcaldia. 
 
El secretari. 
 
 
 
 
  


