
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 06/10/2006, 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    
 
Assessoria Jurídica  
 
3.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 430/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
4.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 454/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.  
 
Recursos Humans  
 
5.-   Nomenar com a funcionaris de carrera a 2 sergents de la Policia Municipal de 

l'Ajuntament de Sabadell.  
 
6.-   Nomenar com a funcionaris de carrera a 2 caporals de la Policia Municipal de 

l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Promoció Econòmica  
 
7.-   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Organisme Autònom Flor de Maig de 

la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, per donar suport al 
desenvolupament de les polítiques d'integració social i laboral de persones amb 
discapacitat.  

 
Comerç i Turisme  
 
8.-   Acceptar les subvencions atorgades pel Departament d'Economia i Finances de 

la Generalitat de Catalunya per a la 4a. i 5a. fase de la rehabilitació del mercat 
de la Creu Alta de Sabadell i per a la rehabilitació de la Pl. de la Creu de 
Barberà.  

 
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
9.-  Aprovar la liquidació econòmica del conveni de col·laboració amb el Consell 

Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell  per a la promoció, organització i foment 
de l'esport escolar.  

 



10.-  Aprovar la liquidació de l'addenda 2 al conveni de col·laboració amb l'Associació 
Esportiva Can Deu per a la promoció d'activitats esportives a les piscines 
municipals.  

 
11.-  Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació Esportiva Can Deu per a 

l'organització d'activitats esportives al Districte 3r.  
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
12.-   Aprovar inialment el Projecte d'urbanització de part del Parc de la Clota.  
 
Llicències  
 
13.-   Concedir llicències d'obres majors  
 
14.-   Denegar la llicència d'activitats núm.2005LLAC00417  
 
15.-   Rectificar la llicència municipal d'activitats núm. 2006LLAC00097  
 
16.-   Concedir llicències mediambientals  
 
Patrimoni  
 
17.- Aprovar la modificació parcial del plec de clàusules administratives particulars 

que regeixen el concurs de propostes amb Intervenció de Jurat per a la 
rehabilitació i reforma de l'edifici de la Casa Grau (Marcet-Font).  

 
Obres d'equipament  
 
18.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs del subministrament de mobiliari 

per a l'Escola bressol Arraona.  
 
19.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari del 

Teatre Principal de Sabadell, 2a fase.  
 
20.-   Aprovar l'execució directa  per Administració a través de Promoció Económica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior Educació Primària del CEIP Calvet 
d'Estrella.  

 
21.-  Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del contracte de 

subministrament de l'equipament cuina Escola Bressol Arraona  
 
22.- Acceptar la subvenció de la Direcció General d'Administració Local de la 

Generalitat de Catalunya per a la Rehabilitació del Molí de Sant Oleguer. ( 
FEDER 2006).  

 
23.- Acceptar la subvenció de la Direcció General de Cooperació Cultural de la 

Generalitat de Catalunya per a la Rehabilitació de la Nau sud de Ca l'Estruch  
 
24.- Acceptar la subvenció de la Direcció General de Cooperació Cultural de la 

Generalitat de Catalunya per a la Rehabilitació del Teatre Principal, i aprovar el 
conveni.  

 
25.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte executiu de 

Rehabilitació del Teatre Principal segona fase. Obra civil .  



 
26.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Instal·lació d'un 

ascensor al Museu d'Història.  
 
27.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Rehabilitació de l'edifici 

central de Can Balsach per a Centre Cívic, 3a fase.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
28.-  Aprovar l'expedient de contractació per concurs del contracte d'obres anomenat 

Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Galileu.  
 
29.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Projecte d'obres 

del parc veïnal a l'àmbit comprès entre els carrers de la Mola, de Nàpols i de 
Budapest.  

 
30.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat, 

el contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la 
pavimentació del Cementiri Vell, Sector de Santa Eulàlia, Fase B - Enllumenat.  

 
31.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obra anomenat 

Projecte de rehabilitació dels porxos de l'avinguda de la Concòrdia.  
 
32.-  Aprovar la certificació final i liquidacio del contracte d'obra anomenat Projecte 

d'obres d'urbanització del Parc del Nord, Fase 3.  
 
33.-  Aprovar la pròrroga del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte d'obres 

de rehabilitació de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer, Fase 1.  
 
34.-   Aprovar la pròrroga del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte executiu 

d'obres de rehabilitació de la plaça de la Creu de Barberà.  
 
35.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

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

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
36.-  Acceptar l'ajut atorgat pel departament de Política Territorial i Obres Públiques de 

la Generalitat de Catalunya de 29 de desembre de 2005 pel conjunt d'actuacions 
i propostes de millora del servei de transport urbà.  

.  
 
Manteniments de Vía Pública  
 
37.-  Aprovar l'expedient de contractació per concurs del contracte d'obres anomenat 

Projecte de reordenació de la plaça Taulí.  
 
38.-  Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte de serveis anomenat 

Suport a la Festa Major de Sabadell, Festes de Barri i d'altres esdeveniments 
puntuals, gestionats per la Secció de Logística del Servei de Manteniments de 
Via Pública de l'Ajuntament de Sabadell.  



 
39.-  Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte de serveis anomenat 

Serveis auxiliars i suport a actes i treballs municipals gestionats des del Servei 
de Manteniments, Bloc B.  

 
40.- Aprovar el conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els Ajuntaments de 

Sabadell, Barberà del Vallès i  Badia del Vallès per a la promoció, redacció, 
execució i manteniment de les obres corresponents a l'actuació anomenada 
Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del 
Vallès (Fase I).  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
41.-   Aprovar la convocatòria i les bases de les beques d'estudi, pel curs 2006-07.  
 
42.-   Aprovar l'addenda del conveni amb el departament d'Educació i Universitats de 

la Generalitat de Catalunya, per a l'ampliació dels espais i de les instal·lacions de 
l'Escola Bressol Joan Montllor  

 
43.-  Aprovar el conveni amb el departament d'Educació i Universitats de la Generalitat 

de Catalunya, per a la creació del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Espronceda  

 
Convivència Intercultural  
 
44.- Atorgar una subvenció  per a la realització del seminari de Immigració: Visions, 

trajectòries i identitat. Eixos de reflexió de l'any 2006.  
 
Seguretat Ciutadana  
 
45.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Departament d'Interior de 

la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i col·laboració en matèria de 
Seguretat Pública i Policia. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 


