
 
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 08/07/2005,  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 08/07/2005, 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. 332/05-B davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 316/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
5.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

7 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 330/04-A. 
 
6.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

9 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 636/04-F. 
 
7.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

2 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 413/04-I. 
 
8.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

3 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 590/04-A. 
 
Recursos Humans 
 
9.- Aprovar els criteris generals per a l’assignació del complement de productivitat 

entre el personal al servei de l’Ajuntament de Sabadell per al 2005. 
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 



10.-  Aprovar el contracte menor d'obres de substitució de planxes d'acer d'una part de 
la coberta del pavelló poliesportiu de Gràcia.  

 
 
Cultura 
 
11.-  Aprovar la tarifa del preu públic de venda del número 28 de la revista Arraona  
 
12.- Aprovar la tarifa de preu públic corresponent al catàleg de l'exposició Els Merinals, 

Arraona, Can Feu. Barris veïns  
 
13.-  Aprovar el text i la formalització del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de 

Sabadell i la Fundació Caixa de Sabadell amb motiu de les activitats de Festa 
Major 2005  

 
14.-  Resoldre el concurs públic convocat per procediment obert per a la contractació 

administrativa de les infrastructures i grups electrògens per als actes de la Festa 
Major 2005  

 
Serveis Socials 
 
15.-  Rectificar el pacte quart del conveni de col.laboració amb l'associació AMICS 

subscrit en data 6 de juny de 2005  
 
16.-  Rectificar el pacte sisè del conveni amb la Federación de Asociaciones Culturales 

Cristianas de Andalucía subscrit en data 9 de juny de 2005  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
17.- Aprovar la liquidació d'interessos en l'expropiació d'una finca al c. Vilarrubias, 

núm. 179, qualificada de sistema general sanitario-assistencial. (E-64)  
 
18.-  Aprovar la liquidació d'interessos en l'expropiació d'una finca situada al carrer de 

Pelai Briz, núm. 6 qualificada de sistema general viari i de places i jardins urbans. 
(E-67)  

 
19.-  Aprovar la despesa corresponent a quotes d'urbanització a favor de la Junta de 

compensació del Polígon 1 Torre Romeu La Serra.  (C-79 i C-31- annex I)  
 
20.-  Aprovar la despesa corresponent a quotes d'urbanització, a favor de la Junta de 

compensació del Polígon B de Can Gambús. (SCM-128)  
 
Llicències 
 
21.-  Aprovar la subvenció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 

llicència d'obres menors núm. 2003LLMN00387.  
 
22.-  Canvi de titularitat de la llicència municipal d'obres majors núm. 2003LLMJ00535  
 
23.-  Denegar  la  llicència d'obres majors núm. 2004LLMJ00495.  
 
24.-  Llicències d'obres majors.  



 
25.-  Llicències mediambientals.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Mobilitat, trànsis i trnsport 
 
26.- Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde de data 29 de juny de 2005, en el sentit 

d'ampliar el termini fins el 30 de setembre de 2005 del contracte per l'explotació 
del servei públic d'estacionament controlat de vehicles de motor a la via publica. 

 
Manteniments de Vía Pública 
 
27.-  Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació de 

Barcelona relatiu a l'obra anomenada Projecte de formació de vorera en la 
carretera BV-2432 a Torre Romeu (T.m. de Sabadell), PK 0,230 a PK 1,495.  

 
28.-  Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació de 

Barcelona relatiu a l'obra anomenada Millora dels accessos a Sabadell Sud, 
carretera BV-1414, entre el PK 5,612 i la connexió amb l'Aeroport de Sabadell.  

 
29.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde de data 29 de juny de 2005, relatiu a la 

resolució del procediment obert en forma de concurs i l'adjudicació del contracte 
de serveis anomenat Conservació i manteniment preventiu dels elements que 
componen les cobertes dels equipaments municipals.  

 
30.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde de data 29 de juny de 2005, relatiu a la 

resolució del procediment negociat sense publicitat i l'adjudicació del contracte 
de serveis anomenat Manteniment preventiu de les cambres frigorífiques dels 
equipaments municipals.  

 
31.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde de data 30 de juny de 2005, relatiu a la 

resolució del procediment obert en forma de concurs i l'adjudicació del contracte 
de serveis anomenat Manteniment preventiu de les instal·lacions d'aire 
condicionat als edificis municipals, Grups A i B.  

 
32.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde de data 30 de juny de 2005, relatiu a la 

resolució del procediment obert en forma de concurs i l'adjudicació del contracte 
de serveis anomenat Manteniment preventiu de les instal·lacions de calefacció 
dels equipaments municipals, Grups A i B.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
33.-  Aprovar l'acta de preus unitaris com a contradictoris de les obres anomenades: 

Rehabilitació de l'hostatgeria de la Salut com a centre d'interpretació del rodal.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Convivència Intercultural 
 
34.-  Subscriure un conveni de col·laboració amb l'Associació sòciocultural Ibn Batuta 

per a la realització de diferents programes previstos en el Pla Director 2003-07. 
 



 
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. 
 
 
 
 
  


