
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 03/11/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior  
 
2.-  Despaitx oficial, comunicacions i informacions diverses  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
Assessoria Jurídica  
 
3.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 5 de Sevilla, en el recurs contenciós administratiu núm. 483/06.  
 
4.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 434/05.  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 498/05.  
 
6.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Suprem, en el recurs de 

cassació núm. 4519/02.  
 
7.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 95/05.  
 
8.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 42/06.  
 
Recursos Humans  
 
9.-   Aprovar l'Annex al conveni amb el Centre de Normalització Lingüística de 

Sabadell  per a la realització de cursos de català  2006-2007.  
 
10.- Ratificar el Decret de la Tinenta d'Alclade núm. 10805/2006, relatiu a l'aprovació 

d'un conveni de pràctiques amb l'UPC.  
 
Promoció Econòmica  
 
11.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el departament d'Educació i 

Universitats i el Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'Ajuntament de Sabadell, per 
l'establiment i desenvolupament del programa Pla de transició al treball.  

 
12.-   Aprovar la tarifa del preu públic de venda de l'Anuari Estadístic de Sabadell 

2006.  
 
13.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball i Indústria de la 

Generalitat de Catalunya, per a la realització d'un programa de garantia social de 
l'especialitat d'Auxiliar de reparació i  manteniment de l'automòbil.  

 



14.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, per a la realització de les accions d'orientació 
professional 2006.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Serveis Socials  
 
15.-   Acceptar l'aportació econòmica de la Fundació Caixa Sabadell per col.laborar en 

el finançament del projecte d'obres : Centre de Serveis per a la Gent Gran 
Mercat de Sant Joan  

 
16.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament del projecte Servei domiciliari 
d'atenció a la petita infància.  

 
Joventut  
 
17.-   Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis de gestió de l'espai jove 

de Can Puiggener.  
 
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
18.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de consultoria i assistència tècnica 

per a la Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi de Seguretat i Salut 
i la direcció d'obres per a l'ampliació del centre cívic al barri de Can Puiggener.  

 
Llicències  
 
19.-   Concedir llicències d'obres majors  
 
20.-   Aprovar la suspensió de  l'atorgament de llicències d'obres i activitats com a acte 

preparatori d'un pla especial regulador de les activitats i instal·lacions de 
radiocomunicació.  

 
21.-   Concedir llicències mediambientals  
 
Obres d'equipament  
 
22.-   Aprovar inicialment el projecte de l'obra anomenada: Projecte d'enderroc zona 

posterior Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell.  
 
23.-  Aprovar inicialment el projecte i l'expedient de contractació per concurs de l'obra 

anomenada: Projecte bàsic i d'execució Biblioteca Sector Nord.  
 
24.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs  i per tràmit d'urgència del 

subministrament de l'equipament escenotècnic i elements complementaris per al 
Teatre Principal de Sabadell.  

 
25.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari del 

Teatre Principal de Sabadell 3a fase.  
 



26.-   Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte bàsic i d'execució de 
la Instal·lació d'un ascensor al Museu d'Història.  

 
27.-   Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte bàsic i d'execució del 

Projecte executiu de Rehabilitació del Teatre Principal segona fase. Obra civil.  
 
28.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat d'assistència 

tècnica relativa a la Redacció de l'estudi previ de l'aparcament subterrani del 
Passeig de la Plaça Major i el Passeig de Manresa.  

 
29.-   Aprovar un contracte menor d’assistència tècnica i consultoria, per als treballs de 

col·laboració tècnica en l’anàlisi urbanística del sector de la Gran Via.  
 
Habitatge // Can Llong  
 
30.-   Aprovar el procediment negociat i adjudicar el contracte d'assistència tècnica per 

a la direcció de les obres del Projecte d'obres d'urbanització del Parc d'Odessa.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
31.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya relatiu a les obres 
d'urbanització del passeig de la plaça Major de Sabadell.  

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
32.-   Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Institut d'Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (IERMB) per a la Redacció del Pla de Mobilitat 
Urbana de Sabadell, l'assessorament de la Taula de la Mobilitat de Sabadell i 
l'actualització de l'Observatori de la Mobilitat de Sabadell.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
33.- Aprovar el contracte menor d'obres anomenat Pintura interior de la capella del 

Cementiri municipal.  
 
34.- Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, annex al conveni 

entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Sabadell, de Barberà del 
Vallès i de Badia del Vallès per a la promoció, redacció, execució i manteniment 
de les obres corresponents a l'actuació anomenada Millora hidràulica del torrent 
dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.  

 
 
 
 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
35.- Aprovar inicialment i definir en fases el projecte d'obres ordinàries anomenat: 

Projecte de construcció d'una làmina d'aigua i condicionament paisatgístic del riu 
Ripoll a la zona de Sant Oleguer.  

 



36.- Aprovar el contracte menor d'obres anomenat: Instal·lació de la senyalització 
d'elements naturals i patrimonials al riu Ripoll. Fase 1 - zona 4.  

 
37.-   Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 20 d'octubre, en quant a la 

sol·licitud d'una subvenció a la UE per al desenvolupament del projecte Energia 
Intel.ligent per Europa.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
38.-   Aprovar la Proclama d'alcaldes per la pau i la mediació que es formalitzarà a la 

cloenda del Congrés Internacional de Mediació.  
 
Educació  
 
39.-   Resoldre el concurs i adjudicar el contracte administratiu per a la gestió del 

servei del Pla Educatiu d'Entorn. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
  


