
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 4 DE FEBRER DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Assessoria Jurídica 
 
3.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

5 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 112/04. 
  
4.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 2419/98. 
  
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 281/04. 
  
6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

3 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 318/04. 
 
7.- Acusar rebuda del títol de la concessió de la marca  “e-sabadell”.  
  
 
Servei de Gestió de la Informació 
 
8.- Aprovar el contracte de serveis anomenat Manteniment i suport tècnic dels 

equips centrals del Sistema Informàtic Municipal, per a l'any 2005. 
   
 
Recursos Humans 
 
9.- Aprovar la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat d'activitat.  
  
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
 
10.- Declarar resolt el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el 

Col·legi oficial d'enginyers industrials de Catalunya i l'Associació d'enginyers 
industrials de Catalunya i aprovar un conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Sabadell i el Col·legi oficial d'enginyers industrials de 
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Catalunya, per establir els termes de col·laboració en el camp del suport a la 
programació de música. 

   
11.- Aprovar les bases i la convocatòria del III Concurs de fotografia "Pere Farran" 

per a l'any 2005. 
  
Esports 

 
12.- Aprovar el preu públic de 30,- € per a l'adquisició del tiquet del sopar de la 52a 

Festa de l'Esport Sabadellenc. 
 

13.- Aprovar el text del conveni tipus regulador del servei de préstec de material per 
a activitats lúdiques i esportives, elaborat per la Diputació de Barcelona. 

 
Igualtat dona-home 

 
14.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la realització de “tasques de 

d’assessorament tècnic, suport i atenció a diferents problemàtiques que es 
plantegin en el Centre d’Atenció a la Dona”. 

 
15.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la realització de  “tasques de 

suport tècnic en treball social i psicològic en el Centre d’Atenció a la Dona”. 
  
 
 

4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 

 
16.- Rectificació d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 

de desembre del 2004 referent al càlcul d’interessos per l’expropiació de la 
finca situada al passeig Espronceda, núm. 27. (E-54) 

   
Patrimoni 

 
17.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

l’autorització per a procedir a la desafectació com a edifici públic escolar de 
l’immoble situat al carrer Jardí, 4 de Sabadell, ocupat anteriorment pel  CEIP 
Carme Simó, per tal que pugui ser ocupat per serveis administratius 
municipals. 

  
18.- Aprovar la constitució i cessió d’un dret de superfície a favor de la Generalitat 

de Catalunya (Dep. d’Ensenyament) en un terreny municipal situat al c. Praga, 
61 de superfície 8.000 m², amb destí a la construcció dels CEIP Can Llong-
Castellarnau. 

   
Obres d’equipaments 
 
19.- Aprovar un contracte menor d’obres referent a l’enderroc de les finques del 

Barri de Sant Nicolau, núm. 25, 30, 31 i 32. 
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20.- Resoldre per procediment negociat i adjudicar el contracte de les obres 

corresponents a la Rehabilitació de l’edifici central de Can Balsach per a 
Centre Cívic, 3a fase. 

  
Llicències 

 
21.- Acord de canvi de titular de la llicència d’obres majors núm. 2003LLMJ00154. 
  
22.- Acord de rectificació d’errors materials de les llicències d’obres majors núms. 

2002LVMJ13041 i 2004LLMJ00393. 
  
23.- Llicències d’obres majors. 
 
24.- Acord de deixar sense efecte les llicències municipals d’activitats núms. 

2003LLAC00035 i 2003LLAC00159. 
 
25.- Acord de rectificació de la llicència municipal d’activitats núm. 

2002LVAC12177. 
   
26. Llicències Mediambientals. 
   
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
27.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària d’iniciativa privada 

anomenat Projecte de construcció del nou accés a Can Gambús. 
  
28.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte de 

reordenació de l’espai públic de la ronda de l’Ebre. 
  
  
Manteniments de Via Pública 
 
29.- Resoldre el procediment negociat sense publicitat i adjudicar el contracte 

d’obra anomenat Renovació de la xarxa de rec de la Bassa de Sant Oleguer. 
  
 
 
6.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 


	Assessoria Jurídica
	Servei de Gestió de la Informació
	Recursos Humans
	Cultura
	Esports


	Igualtat dona-home
	Obres d’equipaments
	Llicències
	
	
	
	
	
	
	
	Obres Públiques
	Manteniments de Via Pública









