
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 07/10/2005,  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 07/10/2005, 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   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 393/05-C, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 438/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
5.-   Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 101/04.  
 
Recursos Humans 
 
6.- Nomenar  funcionaris de carrera, a dos agents de la Policia Municipal de 

l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Serveis Generals i Compres 
 
7.-  Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, i 

l'adjudicació  del contracte de serveis manteniment i assistència tècnica d'un equip 
multifuncional instal·lat a l'Ateneu, planta baixa.  

 
Comerç i Turisme 
 
8.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació de la concessió de la parada 17-18 del Mercat dels 
Merinals.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 



 
9.- Aprovar l'aportació municipal a la Fundació de l'Esport Sabadellenc com a 

contribució a les obres a l'estadi de la Nova Creu Alta.  
 
Cultura 
 
10.- Aprovar  la tarifa del preu públic del catàleg de l'exposició del Museu d'Història 

Coses de Casa  
 
Joventut 
 
11.- Acceptar subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per import de 

30.077€, corresponent al programa Pla Director de Joventut  
 
12.- Ratificar el  Decret de 27 juliol 2005, corresponent a l'aprovació del conveni de 

col.laboració amb l'entitat Can Capablanca Casal Independentista de Sabadell  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
13.- Regularització de la despesa corresponent a obres d'urbanització a favor de la 

Junta de compensació del Polígon 1 Torre Romeu La Serra. (C-79 i C-31- annex I)  
 
Llicències 
 
14.-Rectificació de error material de la llicència municipal d'obres majors núm. 

2002LVMJ11663.  
 
15.-Rectificació de error material de la llicència municipal d'obres majors núm. 

2004LLMJ00533.  
 
16.-Rectificació de error material de la llicència municipal d'obres majors núm. 

2005LLMJ00053.  
 
17.-Rectificació de error material de la llicència municipal d'obres majors núm. 

2005LLM00060.  
 
18.-  Llicències d'obres majors.  
 
19.-  Llicències Mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
20.-Ratificar el pacte d'avinença entre l'Ajuntament de Sabadell i l'ocupat de l'hort 

situat a Can Bages per recuperar l'usdefruit dels terrenys municipals.  
 
Obres d'equipament 
 
21.-Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de les obres del Projecte bàsic i 

d'execució de 660 nínxols al Cementiri..  
 



22.-Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat 
de l'obra: Condicionament Camp de futbol B del Complex Esportiu de Sant 
Oleguer.  

 
23.- Aprovar l'expedient de contractació  i l'inici del procediment obert  per concurs del 

contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i 
d' Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut de L'Escola Bressol de Gràcia de 
Sabadell.  

 
24.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert per concurs del 

contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i 
d'Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut de L'Escola Bressol Alcalde Marcet al 
barri de Can Puiggener de Sabadell.  

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

d'assistència tècnica per la realització d'un estudi de viabilitat de les activitats en 
concessió a promoure en el complex Cultural a l'Eix Macià de Sabadell  

 
26.- Acceptar una subvenció per a la finalització de les obres de rehabilitació interior 

de les estances de la planta noble de la Casa Duran del Pedregar i ratificar el 
decret de  30.09.05, pel qual s'aprova inicialment aquest projecte d'obres.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
27.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte d'obra 

anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització dels carrers de 
Góngora i d'Homer, Fase 1.  

 
28.- Resoldre el procediment negociat sense publicitat i adjudicar el contracte d'obra 

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

 
29.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària d'iniciativa privada, anomenat 

2ª Fase del Projecte d'Urbanització -Vapor Gorina- del carrer de Sant Oleguer, del 
carrer del Marquès de Comillas i del carrer Borrell  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
30.-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 pels 
anys 2005 i 2006.  

 
31.-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 de 
característiques especials o d'urgències sobrevingudes en edificis, equipaments i 
espais municipals de la ciutat de Sabadell.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
32.-Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Parc Central del Vallès per 

al desenvolupament d'activitats d'educació ambiental urbana.  



 
33.-Ratificar el decret de 29/09/05 de sol·licitud de finançament de la Línia ICO-IDAE 

per a la incorporació d'energia geotèrmica a Can Marcet.  
 
34.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació 

Hàbitats per a la difusió i aplicació del projecte rius en l'àmbit municipal de 
Sabadell.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
35.- Aprovar l'aportació municipal a la concessionària de la gestió del servei escolar de 

menjadors, pel curs 2005-2006. 
 
 
7.-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. 
 
 
 
 
  


