
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 07/04/2006, 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. 603/05-B, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.  
 
4.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 386/05.  
 
5.-  Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 

Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 56/04.  
 
6.-  Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 361/01.  
 
7.-  Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Suprem, en el recurs de cassació 

núm. 8104/04.  
 
Recursos Humans  
 
8.-  Aprovar el Pla d'actuació en matèria d'ocupació 2006 de l'Ajuntament de Sabadell.  
 
9.-  Aprovar les bases del concurs oposició per a la provisió de 5 places de caporal de 

la Policia Municipal corresponents a l'Oferta Pública d'ocupació 2006, reservades 
a promoció interna.  

 
10.-  Autoritzar la sol.licitud de compatibilitat d'un funcionari municipal.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Salut  
 
11.- Incoar tres expedients disciplinaris per no disposar de llicència administrativa per a 

la tinença d'animals potencialment perillosos.  
 
12.- Aprovar l'acta de mutu acord en la pròrroga de mesures addicionals de control 

econòmic de la concessió municipal dels Serveis Funeraris.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    



 
Urbanisme  
 
13.- Aprovar el mutu acord per l'extinció de la ocupació hortiva en l'expedient 

d'expropiació per a l'execució del projecte de Protecció i millores dels marges del 
riu Ripoll, fase II zona humida per tractament terciari. (E-65a)  

 
Llicències  
 
14.-  Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00282 del carrer del Vallès, 35B.  
 
15.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
16.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
Patrimoni  
 
17.- Iniciar l'expedient de recuperació d'ofici de l'habitatge municipal situat a la Pça. 

Cardener, 5 bx.  
 
18.- Iniciar l'expedient de recuperació d'ofici de l'habitatge municipal situat al c. Sant 

Isidor, 46 bis bx.  
 
19.- Iniciar l'expedient de recuperació d'ofici de l'habitatge municipal situat al c. Sant 

Isidor, 38  2n.  
 
20.- Iniciar l'expedient de recuperació d'ofici de l'habitatge municipal situat al c. Sant 

Isidor, 38 3r.  
 
Obres d'equipament  
 
21.- Aprovar el projecte i l'inici de licitació per procediment obert en la forma de 

concurs de l'obra anomenada: Projecte executiu Escola Bressol Joaquim Blume  
al Barri de Sant Oleguer.  

 
22.- Resoldre el concurs i adjudicar per procediment obert el contracte d'obres 

anomenat: Instal·lació d'un ascensor al Museu d'Història.  
 
23.- Adjudicar per procediment negociat el contracte de subministrament de mobiliari i 

equipament per al Centre Cívic de Can Balsach.  
 
24.- Aprovar per procediment negociat l'expedient d'assistència tècnica relatiu a la 

contractació d'un tècnic col·laborador arquitecte superior al Servei d'Obres 
d'Equipaments.  

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

rehabilitació de la pavimentació del Cementiri Vell, Sector de Santa Eulàlia.  
 
Manteniments de Vía Pública  
 



26.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de subministrament 
anomenat Adquisició d'un vehicle destinat a treballs del Servei de Promoció 
Econòmica.  

 
27.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment 

negociat del contracte de subministrament anomenat Adquisició de tanques 
mòbils.  

 
28.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment 
preventiu dels paviments de terra als camps de futbol municipals.  

 
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 Manteniment de la 
gespa i gresa perimetral de l'estadi municipal de la Nova Creu Alta i de la gespa 
de les pistes municipals d'atletisme Josep Molins.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
30.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat, el contracte de consultoria, 

assistència tècnica i serveis anomenat Redacció del projecte de construcció d'una 
làmina d'aigua i condicionament paisatgístic del riu Ripoll a la zona de Sant 
Oleguer.  

 
31.- Sol·licitar l'adhesió del Parc Agrari de Sabadell a la Federació Europea d'Espais 

Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans (FEDENATUR).  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
32.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de gestió del servei públic de l'Escola 

Bressol Municipal La Romànica i del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Espronceda.  

 
33.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de gestió del servei públic de l'Escola 

Bressol Municipal Calvet d'Estrella i Joan Montllor.  
 
34.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de gestió del servei públic del Centre 

d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells i Arraona. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  


