
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 05/05/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
Gabinet d'Alcaldia  
 
3.- Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre del Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès Occidental.  
 
4.- Aprovar l'aportació municipal  per l'any 2006 com a membre del Foment de les 

Arts Decoratives -FAD-.  
 
5.- Autoritzar les Agrupacions Professionals Narcís Giralt perquè puguin denominar 

Ciutat de Sabadell el 39è Concurs de Pintura Ràpida  
 
Assessoria Jurídica  
 
6.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 2 en les Diligències Prèvies núm. 

888/06.  
 
7.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 148/04.  
 
8.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 161/05.  
 
Recursos Humans  
 
9.-   Autoritzar a una treballadora municipal  la compatibilitat amb una segona activitat 

privada.  
 
Serveis Generals i Compres  
 
10.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de subministrament  

d'uns equips informàtics  
 



 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
11.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament de productes 

químics per a les piscines municipals.  
 
Cultura  
 
12.- Aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament 

de Sabadell i l'Associació Rialles, espectacles infantils i juvenils, per a la 
campanya escolar de teatre, música i dansa per al curs 2005/2006.  

 
Serveis Socials  
 
13.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb la FUNDACIÓ 

SECRETARIADO GITANO, en el marc del Programa Pluriregional de Lluita contra 
la Discriminació 2000-2006 del Fons Social Europeu i aprovar l'addenda del  
conveni.  

 
14.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb el CENTRE UNESCO DE 

CATALUNYA per a la promoció i difusió dels valors UNESCO i de les iniciatives 
de la xarxa civil UNESCO en l'àmbit del municipi de Sabadell.  

 
Salut  
 
15.- Aprovar la clàusula addicional setzena del contracte de serveis subscrit entre el 

Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Sabadell, referent al  Programa sanitari 
d'atenció a la dona.  

 
16.- Aprovar la despesa i la liquidació d'ingressos presentada pel GREMI COMARCAL 

D'HOSTALERIA I TURISME pels cursos de formació de manipuladors d'aliments.  
 



 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
17.- Aprovar inicialment l'estudi de detall  d'ordenació de volums de l'equipament de 

mercats i proveïments (clau c-8) situat entre els carrers de l'Arcàdia i de la Serra 
d'en Camaró (ED-124).  

 
18.- Aprovar la despesa corresponent a les quotes  d'urbanització, a favor de la Junta 

de compensació del Polígon B de Can Gambús.  (SCM-128)  
 
Llicències  
 
19.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
20.- Denegar la sol·licitud de llicència municipal d'activitats núm. 1998LVAC7630.  
 
21.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00173.  
 
22.- Desestimar el recurs de reposició a la  llicència municipal d'activitats núm. 

2004LLAC00017.  
 
23.- Declarar la caducitat de la sol·licitud de llicència municipal d'activitats núm. 

2004LLAC00263.  
 
24.- Concedir llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament  
 
25.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de consultoria i assistència tècnica per 

a la Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut per 
a la construcció de la Biblioteca Local al Sector Sud de Sabadell, al Passeig  dels 
Almogàvers, entre el carrer Velàzquez i el carrer 2 de Maig.  

 
26.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del subministrament 

d'equipament de cuina per a l'Escola Bressol Espronceda.  
 
27.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte d'obres de 

tancaments i acabats  de la Sala Polivalent del Parc del Nord.  
 



 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
28.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte d'obres de 

rehabilitació del passeig d'Espronceda entre la carretera de Barcelona i el carrer 
de Fontanella.  

 
29.- Ratificar el Decret 4089/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de data 13 d'abril de 

2006, pel qual es va aprovar la pròrroga del termini d'execució de l'obra 
anomenada Projecte d'obres de rehabilitació dels porxos de la Concòrdia.  

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
30.- Autoritzar a TUS, SCCL  l'inici del procediment d'adquisició de sis autobusos i al 

seu finançament com a inversió del 2006, en el marc del contracte programa 
2001-2009.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
31.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert per establir un acord marc 

d'homologació de servei per l'execució d'actuacions de característiques especials 
o d'urgències sobrevingudes en edificis, equipaments i espais municipals.  

 
32.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de consultoria i assistència anomenat 

Redacció del projecte bàsic i d'execució anomenat Millora hidràulica del Torrent 
dels Gorgs al seu pas pels termes municipals de Sabadell, Barberà del Vallès i 
Badia del Vallès.  

 
33.- Sol·licitar un ajut del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya per actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
34.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament - Parc Agrari de Sabadell-  i 

l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).  
 
35.- Aprovar la concessió d'una subvenció a l'ADF (Agrupació de Defensa Forestal de 

Sabadell), per  a l'any 2006. 
 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 
 
 


