
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  4 DE MARÇ 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.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 24/05,  davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona. 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 31/05-B, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona. 
  
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 66/05-F, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona. 
  
6.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 45/05, davant del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
  
7.- Ratificar Decret d’Alcaldia de 1.03.05, d’interposar demanda judicial davant del 

Jutjat. 
  
8.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial  
   
  
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
  
9.- Aprovar la convocatòria i les Bases del concurs per seleccionar el cartell per 

anunciar la Festa Major de Sabadell, 2005. 
 
10.- Aprovar un conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Associació Catalana per a la recerca en arqueologia medieval (ACRAM) per a 
la realització del III Congrés d'arqueologia medieval i moderna 

 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
11.- Aprovar la liquidació d’interessos en l’expropiació de la finca situada al camí de 

Can Quadres, 42 i de la despesa total del preu just més els interessos.(E-55) 
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Patrimoni 
 
12.-  Aprovar la previsió estimativa de despesa en concepte de provisions de fons de 

comunitats de propietaris, així com per l’abonament de places d’aparcament a 
l’establiment de SABA Aparcamientos, SA a la plaça del Dr. Robert de 
Sabadell. 

 
Obres d’equipaments 
 
13.-  Aprovar per procediment negociat l’expedient de contractació del 

subministrament de taquilles per als vestidors del Complex Esportiu de la Bassa 
de Sant Oleguer. 

 
14.-  Aprovar el projecte i l’inici de licitació per procediment obert de l’obra: 

Ampliació de l’Escola Bressol Joan Montllor. 
 
Llicències 
 
15.-  Aprovar el canvi de titular de la llicència d’obres majors núm. 2004LLMJ00051. 
 
16.-  Estimació parcial del recurs de reposició interposat per EQUIPS I ELEMENTS 

EIRES, S.L. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 23/07/2004. 
 
17.-  Llicències d’obres majors. 
 
18.-  Llicències Mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
19.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjdudicar el contracte 

d’obra anomenat Projecte d’urbanització del carrer d’Uruguai, entre el carrer 
de les Antilles i l’avinguda d’Arraona. 

 
 
20.- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i CASSA per dur a 

terme les obres de reordenació de l’espai públic i d’infrastructura pel 
reaprofitament per a reg i ús didàctic d’una deu d’aigua en la Ronda d’Ebre de 
Sabadell. 

 
 
Manteniments de Via Pública 
 
21.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de subministrament anomenat Arrendament de quatre vehicles 
automòbils destinats a la Policia Municipal. 
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22.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d’obra anomenat Adequació de les 
antigues oficines de TUS ubicades al Vapor Molins, situat entre el carrer de 
Martí L’Humà, carretera de Barcelona i carrer dels Calders. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Promoció Econòmica 
 
23.- Adjudicar el contracte de consultoria i assistència, per a l’elaboració d’un estudi 

de necessitats per la integració social i laboral de població amb especials 
dificultats d’accés a serveis a Torreromeu i àmbit d’influència. 

 
Serveis Socials 
 
24.- Modificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 21 de 

gener de 2005, referent a la garantia definitiva de la pròrroga de la contractació  
del programa de vacances per a la gent gran 2005. 

 
25.- Acceptar la subvenció de concedida en virtut del Conveni de Col·laboració de 

entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Generalitat per a la 
realització del “Programa per a l’educació familiar i atenció de famílies 
desfavorides i en situació de risc”. 

 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 


	Assessoria Jurídica
	Cultura

	Urbanisme
	Obres d’equipaments
	Llicències
	
	
	
	
	
	
	
	Obres Públiques
	Manteniments de Via Pública



	Promoció Econòmica



	Serveis Socials



