
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 04/11/2005,  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 04/11/2005, 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   
 
Comerç i Turisme 
 
3.-  Atorgar  beques als alumnes que participen en la 6a edició del curs de mestratge 

d'administració i direcció de comerços i distribució.  
 
 
3.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
4.-  Llicències d'Obres Majors.  
 
5.-  Llicències Mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
6.- Aprovar l'execució dels acords de recuperació de la possessió d'un immoble 

municipal.  
 
 
4.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
7.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Projecte d'Obres 

d'Urbanització de la Ronda Santa Maria, entre Passeig Rubió i Ors i carrer Pérez 
Moya.  

 
8.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Projecte Execució 

d'Implantació accessos mecànics al Barri de Torre Romeu.  
 



9.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 
concurs per a l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Obres d'urbanització del 
Parc del Nord. Fase 3.  

 
10.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte 

d'urbanització de l'àmbit de la unitat d'actuació R-22 (UA-22).  
 
Manteniments de Vía Pública 
 
11.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a 

l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Projecte de reconstrucció claveguera 
del carrer Narcisa Freixas.  

 
12.- Resoldre el procediment negociat  i adjudicar el contracte de subministrament 

anomenat Adquisició de dues motocicletes per vigilància policial  
 
13.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Arranjament de l'entorn al monument 

Lluís Companys al Parc Catalunya.  
 
 
5.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Cooperació i Solidaritat 
 
14.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Consell 

Comarcal del Vallès Occidental,  per a portar a terme la segona fase del Projecte 
Comarcal de Cooperació al Desenvolupament del Departamento de Matagalpa a 
Nicaragua. 

 
 
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. 
 
 
 
 
  


