
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 02/12/2005, 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   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 582/04-A.  
 
4.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 133/05-D.  
 
5.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 862/00.  
 
Comerç i Turisme
 
6.-   Adjudicar la concessió administrativa per l'ús i ocupació del local número 4 del 

Mercat de Campoamor.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
7.-   Atorgar ubvencions derivades de la formalització de convenis de col.laboració 

amb centres docents per a la promoció de l'esport escolar.  
 
8.-  Considerar prorrogat el conveni amb la Joventut Atlètica de Sabadell i actualitzar 

l'import de la subvenció.  
 
9.-   Aprovar les bases generals reguladores de la col.laboració de l'Ajuntament de 

Sabadell mitjançant aportacions de distincions esportives o trofeus.  
 
10.- Deixar sense efecte el conveni amb Balonmano Pau Casals i aprovar la 

formalització d'un nou conveni.  
 
Cultura
 
11.- Aprovar l'atorgament de la subvenció municipal a la Federació 'Entitats Sabadell 

Cultura amb motiu de la 1a. edició de la Festa de les Tradicions Catalanes a 
Sabadell 2005.  

 



12.- Aprovar un conveni de col.laboració amb  l'Ajuntament de Sabadell per a 
activitats culturals.  

 
13.- Aprovar provisionalment la tarifa dels preus públics corresponents a diversos 

tallers a impartir en l'Escola Municipal d'Art Illa, sota el titol Illa Oberta.  
 
14.- Aprovar provisionalment la tarifa dels preus públics corresponents a diversos 

tallers a impartir en l'EMM-CGM, sota el títol Música Oberta.  
 
15.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte del servei de muntatge, desmuntatge, 

construcció, sonorització, il.luminació i condicionament final de les carrosses de 
la Cavalcada de Reis 2006.  

 
Serveis Socials
 
16.- Aprovar la signatura de l l'ANNEX 10 del conveni de col.laboració amb el 

Departament de Benestar i Familia corresponent al programa per a l'impuls i 
l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones 
amb dependències.  

 
17.-  Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell al conveni de col·laboració subscrit 

per al 2005, entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, en execució de programes que són competència de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil  

 
Salut
 
18.-  Incoar expedients disciplinaris per la pressumpte infracció de la Llei per la tinença 

de gossos potencialment perillosos  
 
Igualtat Dona-Home
 
19.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació  

Dones Juristes  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
20.-  Denegar la  llicència d'obres majors núm. 2005LLMJ000033.  
 
21.-  Llicències d'obres majors.  
 
22.-  Llicències mediambientals.  
 
Patrimoni
 
23.-  Iniciar l'expedient de contractació en la forma de concurs públic de la concessió 

de l'ús privatiu de la finca municipal qualificada de zona agrícola (clau D-4) 
situada a la zona de Can Gambús.  

 
Obres d'equipament
 



24.-  Deixar sense efecte l'aprovació  del finançament plurianual del contracte d'obres: 
Projecte bàsic i d'execució de redistribució i adequació d'espais de l'edifici 
consistorial.  

 
25.-  Deixar sense efecte l'aprovació del finançament plurianual del contracte d'obres: 

Projecte bàsic i d'execució de 660 nínxols al cementiri (any 2005).  
 
26.-  Deixar sense efecte l'aprovació del  finançament plurianual del contracte d'obres: 

Projecte executiu de Rehabilitació del Teatre Principal segona fase.Obra Civil.  
 
27.- Deixar sense efecte l'aprovació del  finançament plurianual del contracte 

d'assistència tècnica: Redacció del projecte bàsic i d'execució i de l'estudi de 
seguretat i salut per a la construcció d'un pavelló triple poliesportiu (PAV-3) al 
carrer de Praga del Sector Oest de Sabadell.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
28.- Aprovar com a obres complementaria d'urbanització, el projecte anomenat 

Projecte execució d'obres complementaries d'Urbanització del Polígon B-Pla 
Parcial Can Gambus.  

 
29.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obres anomenat 

Remodelació de la plaça dels Jocs Florals Fase 1.  
 
30.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obres anomenat 

Remodelació de la plaça dels Jocs Florals Fase 2,.  
 
Mobilitat, trànsit i transport
 
31.- Aprovar la prorroga ddel contracte de consultoria i assistència anomenat 

Coordinació de la Taula de Mobilitat de Sabadell .  
 
Manteniments de Vía Pública
 
32.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Projecte de 

Reparació i Reforç del Ferm del Carrer Rocafort.  
 
33.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Pintura de l'Auditori Miguel 

Hernández  
 
34.- Aprovar l'expedient de contractació i  l'inici de  concurs del contracte de 

subministrament de carburant als vehicles del Parc Mòbil per l'any 2006.  
 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
 
35.-  Aprovar la liquidació de l'explotació del Servei de recollida de residus municipals i 

neteja viària corresponent a l'exercici 2004.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
36.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert d'adjudicació en 

la forma de concurs de les obres anomenades: Projecte constructiu d'abastament 



d'aigua reutilitzada a l'àmbit de la Bassa de Sant Oleguer a Sabadell (Vallès 
Occidental). Fase I.  

 
37.- Aprovar l'annex del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la UPC per al 

desenvolupament de la fase 1 del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica (PE3) dels 
equipaments municipals.  

 
38.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'assistència tècnica 

anomenat: Direcció facultativa i coordinació de l'execució del pla de seguretat i 
salut de les obres de Protecció i millores dels marges del riu Ripoll. Fase 1-A.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
39.- Aprovar els convenis de col·laboració amb les AMPA'S de diversos centres 

docents, per desenvolupar un pla d'activitats de lleure extraescolars, pel curs 
2005-2006.  

 
Convivència Intercultural
 
40.- Acceptar la subvenció de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de 

Catalunya,  per al desenvolupament de programes i accions d'acollida i 
d'integració de persones estrangeres immigrades, per a l'any 2005. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
 
  


