
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 10/02/2006, 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. 637/05-B, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.  
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 641/05-D, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.  
 
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 586/05-BR, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.  
 
6.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 19/06-B, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.  
 
7.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 1 en les Diligències Prèvies núm. 

4025/05.  
 
Recursos Humans
 
8.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici 

municipal de la Biblioteca Vapor Badia.  
 
9.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici  de 

l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà de Sabadell.  
 
Comerç i Turisme
 
10.- Adjudicar la concessió administrativa d'una plaça d'aparcament al Mercat Central.  
 
11.- Aprovar la modificació de la concessió administrativa d'una parada al Mercat Creu 

Alta.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
12.- Aprovar la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i la Unió 

Excursionista de Sabadell per a la promoció d'activitats esportives al medi natural.  
 



Cultura
 
13.- Aprovar un conveni de col·laboració amb l'entitat Federació Sabadell Cultura per a 

la realització del carnaval 2006.  
 
Serveis Socials
 
14.- Acceptar la concessió d'ajuts econòmics per part de la Diputació de Barcelona a 

favor de l'Ajuntament de Sabadell, per al suport als serveis socials locals d'atenció 
domiciliària.  

 
15.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP), per 
actuacions i projectes dirigits a la integració de les persones disminuïdes.  

 
16.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Associació per a l'educació de l'infant -Ludoteca Margarida Bedós, per col·laborar 
en la gestió d'un centre de tarda per a adolescents en edats compreses entre els 
12 i els 16 anys.  

 
17.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Associació per a l'educació de l'infant- Ludoteca Margarida Bedós, per col·laborar 
en la gestió d'un centre de tarda per a infants en edats compreses entre els 3 i els 
12 anys.  

 
18.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Associació Esportiva Can Deu, per col·laborar en la gestió d'un centre de tarda 
per a infants en edats compreses entre els 3 i 12 anys de la Zona Nord.  

 
19.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Associació Vallès d'amics de la Neurologia (AVAN), per al suport a projectes 
dirigits a persones amb problemes neurològics i a les seves famílies.  

 
Igualtat Dona-Home
 
20.- Aprovar la modificació i la prórroga del contracte de serveis de suport tècnic en 

treballs socials i psicològic al Centre d'Atenció a la Dona.  
 
21.- Aprovar l'actualització i prórroga del contracte de serveis d'assessorament tècnic, 

suport i atenció al Centre d'Atenció a la Dona.  
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
22.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell,  ADIGSA i les Comunitats de 

Propietaris d'Espronceda respecte a les obres d'accessibilitat destinades a les 
comunitats.  

 
Llicències
 
23.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
24.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00168.  
 
25.-  Concedir llicències mediambientals.  
 



Obres d'equipament
 
26.- Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs del subministrament 

de mobiliari i equipament per a la biblioteca dels Safareigs de la Creu Alta.  
 
27.- Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat 

de l'obra: Condicionament i ampliació instal·lacions Safareigs Creu Alta per a 
biblioteca.  

 
28.- Adjudicar per procediment negociat l'obra anomenada: Realització de les obres 

d'instal·lació de les cambres de refrigeració del Mercat de la Creu Alta, 2a fase, 
magatzems núm. 8-42-44.  

 
Habitatge // Can Llong
 
29.- Aprovar el projecte de l'obra anomenada: Projecte modificat d'obres d'urbanització 

del carrer Budapest, entre av. Estrasburg, carrer Praga i carrer Nord.  
 
30.- Adjudicar el contracte de subministrament referent al Subministrament de mobiliari 

urbà a Can Llong.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
31.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte d'obres de Rehabilitació de les escales del carrer del Rosselló.  
 
Manteniments de Vía Pública
 
32.- Aprovar la pròrroga del període de vigència i l'actualització de preus del contracte 

de serveis anomenat Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram 
de la ciutat de Sabadell.  

 
33.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert d'adjudicació en 

forma de concurs de dos contractes de serveis anomenats Serveis auxiliars i 
suport a actes i treballs municipals gestionats des del Servei de 
Manteniments,(Blocs I i II).  

 
34.- Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde d'1 de febrer de 2006, pel qual es va 

aprovar la venda per adjudicació directa d'un vehicle automòbil.  
 
35.- Aprovar el conveni de col·laboració amb CASSA per al manteniment de les fonts 

ornamentals i les estacions automàtiques de control d'abocaments a col·lectors 
(sicars).  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
36.- Ratificar el decret del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat del dia 23 de gener 

de 2006, relatiu a la sol·licitud d'un ajut econòmic a la Unió Europea.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 



Educació 
 
37.- Acceptar una subvenció de la Generalitat de Catalunya, per a la creació de 

l'escola bressol Andreu Castells. 
 
 
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. 
 
 
 
 
  


