
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 6  DE MAIG DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
2. ÀREA D’ALCALDIA 
 
Secretaria General 
  
3.- Aprovar l'adhesió al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya  
  
4.- Aprovar l'adhesió al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona. 
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
  
Assessoria Jurídica 
  
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 63/05-AA, davant del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
  
6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

13 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 177/03. 
  
7.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 436/04. 
  
8.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 94/03. 
  
Recursos Humans 
 
9.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga dels contractes de les activitats de 

vigilància de la salut i l’especialitat preventiva vigent industrial amb la mútua 
SAT. 

  
Comerç i Turisme 
 
10.- Aprovar la pròrroga pel conveni de col·laboració en matèria d'informació i 

defensa dels consumidors i dels usuaris, entre l'Ajuntament de Sabadell i el 
Servei de Defensa dels Consumidors i de l'Usuari (SEDECU). 

  
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Educació 
 
11.- Aprovar la pròrroga del contracte de concessió de la gestió de l'Escola Bressol 

Municipal Joan Montllor. 
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12.- Aprovar la pròrroga del contracte de concessió de la gestió de l'Escola Bressol 

Municipal La Romànica. 
 
13.- Aprovar la pròrroga del contracte de concessió de la gestió de l'Escola Bressol 

Municipal Calvet d'Estrella.      
 
14.- Aprovar la pròrroga del contracte de concessió de la gestió del Centre Municipal 

d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells.      
 
Cultura 
 
15.- Aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 

l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació Cultural Amfiteatre, per a la campanya 
escolar de teatre, música i dansa per al curs 2004/05. Concerts de l'Orquestra 
Simfònica del Vallès i aprovar l'aportació municipal. 

 
16.- Aprovar tarifa preu públic del catàleg de l'exposició "Pagarem per escoltar el 

silenci" organitzada per l'Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de 
Sabadell (OAMA).  

  
Salut 
 
17.- Incoar expedients disciplinaris als titulars de gossos perillosos que no tenen 

llicència municipal per a la seva tinença 
 
 
5.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Obres d’equipaments 
 
18.-  Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al projecte d’obres: 

Ampliació de l’Escola Bressol Joan Montllor. 
 
19.- Adjudicar per procediment negociat l’obra anomenada Remodelació de 

l’enllumenat a l’Arxiu Històric. 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
20.-  Ratificar el decret del tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sostenibi-litat 

d’aprovació de sol·licitud d’ajuts econòmics a la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Llicències 
 
21.-  Aprovar la subvenció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 

llicència d'obres menors núm. 2002LLMNN00101. 
 
22.-  Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres majors núm. 

2004LLMJ00567. 
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23.-  Llicències d’obres majors. 
 
24.-  Llicències Mediambientals. 
 
6. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
25.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte 

d’obres d’arranjament de l’espai públic entre el carrer de Prudenci Bertrana i 
el carrer d’Agustí Bartra. 

 
26.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte 

d’obres d’urbanització de la ronda de Santa Maria, entre el passeig de Rubió i 
Ors i el carrer de Pérez Moya. 

 
27.- Aprovar la modificació tècnica i contractual de mutu acord amb el contractista 

del contracte d’obra anomenat Rehabilitació de la urbanització del passeig de la 
plaça Major, Sector A i B. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
28.- Aprovar la Certificació final d’obres del contracte d’obra anomenat Remodelació 

del desguàs del col·lector de la Romànica. 
 
29.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte de serveis anomenat  Actuacions 
puntuals de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. 

 
30.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte d’obra anomenat Supressió de barreres 
arquitectòniques urbanístiques als eixos principals de la ciutat de Sabadell. 

 
31.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte privat anomenat Assegurança derivada 
de l’ús i circulació dels vehicles a motor que componen el parc mòbil de 
l’Ajuntament de Sabadell. 

 
 
7. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Cooperació i solidaritat  
 
32.- Aprovar l'aportació econòmica a l'Alcaldia de Matagalpa (Nicaragua), per a la 

realització de la primera etapa de la segona fase del projecte comarcal de 
Cooperació amb Matagalpa. 

 
8.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
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