
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  8 D’ABRIL DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Gabinet de l’Alcaldia   
  
3/6.- Aprovar la quota anual corresponent a l’any 2005 per l'associació o adhesió 

d'aquest Ajuntament en les següents entitats: (4 dictàmens) 
• Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)  
• Gremi de Tallers de reparació d'automòbils de Sabadell i Comarca  
• Associació de col·lectivitats tèxtils europees (ACTE)  
• Consorci Públic Xarxa Local de Promoció Econòmica i Ocupació de Catalunya  
  
Comunicació 
  
7.- Aprovar l'actualització de preus del contracte de serveis anomenat "Programa de 

publicitat institucional Sabadell Actual", d'acord amb la variació del l'IPC. 
  
Assessoria Jurídica 
  
8.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya. 
  
9.- Ratificar Decret d’Alcaldia de 31.03.05, de mostrar-se com a part i exercitar les 

accions penals i civils que corresponguin, en diligències prèvies davant del 
Jutjat. 

  
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Educació 
 
10.- Aprovar les tarifes i el calendari que regirà el servei de les escoles bressol 

municipals: La Romànica, Joan Montllor, Calvet d'Estrella i CMEIF Andreu 
Castells, curs 2005-06. 

 
Cultura 
 
11.- Aprovar les Bases i la convocatòria del XIX Premi Literari d'Humor i Sàtira 

"Pere Quart" i el conveni amb Edicions La Campana 
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12.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa 
Hanson Hispania, SA per a activitats culturals. 

  
Salut 
 
13.- Aprovar la liquidació d'ingressos presentada pel GREMI COMARCAL 

D'HOSTALERIA I TURISME, pels cursos de formació de manipuladors 
d'aliments, així com la despesa derivada de la gestió dels cursos 

 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
14.-  Acceptar una cessió de vial d’una finca situada al c. Riera Villaret núm. 46 

cantonada amb Riera Alta. (Cv-223)  
 
15.-  Acceptar una cessió de vial d’una finca situada al c. Riera  Alta núm. 11. (Cv-

224)  
 
Patrimoni 
 
16.-  Resoldre l’expedient de contractació de la concessió administrativa de domini 

públic per a la construcció i posterior explotació d’un aparcament públic de 
vehicles automòbils front a la Plaça de la Creu de Barberà (Exp. III.3.1/ 4.138) 

 
17.-  Ratificar les sol·licituds al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya d’autorització prèvia a la desafectació de l’ús escolar a immobles 
municipals per a la construcció de varies  escoles bressol. 

 
Obres d’equipaments 
 
18.-  Aprovar un contracte menor d’obres referent la reforma de l’espai de Serveis 

Socials a la planta baixa del Centre Cívic de Can Puiggener. 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
19.-  Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el 

Consorci Escola Industrial de Barcelona, per a la realització d’un projecte de 
racionalització d’usos del parc agrari de Sabadell. 

 
20.-  Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Agrupació de Defensa Forestal 

de Sabadell-ADF. 
 
Llicències 
 
21/23.- Denegar la llicència municipal d’activitats núm. 2003LLAC00016, la . núm. 

2004LLAC00066 i la núm. 2004LLAC00318. (3 dictàmens) 
 
24.-  Llicències Mediambientals. 
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25.-  Llicències d’obres Majors.  
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Manteniments de Via Pública 
 
26.- Aprovar la memòria valorada i la contractació menor de les obres anomenades 

Reparació de desperfectes del paviment de la plaça de l’Argub. 
 
27.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Renovació de jocs infantils a la plaça de Pompeu 
Fabra. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Promoció Econòmica 
 
28/29.-Aprovar els encàrrecs de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per 

l’execució  dels mòduls professionals d’un curs de Cuina de col·lectivitats, i per 
a l’execució dels mòduls formatius comuns i coordinació de les accions del 
Projecte de formació per a persones en atur i amb especials dificultats d’inserció 
laboral, subvencionat pel Ministeri d’Administracions Públiques, amb fons del 
FSE. (2 dictàmens). 

 
Serveis Socials 
 
30.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Atenció Nens 

Discapacitats (ANDI), per l'any 2005. 
 
31.- Prorrogar el conveni de Col·laboració amb l'Associació Vallès Amics de la 

Neurologia (AVAN), per l'any 2005. 
 
32.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Esports i Lleure dels 

Disminuïts de Sabadell (ADELLS), per l'any 2005. 
 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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