
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
10/03/2006, 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. 65/06, davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
4.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 604/01.  
 
5.- Efectuar el requeriment previ contra la compensació addicional per pèrdua de 
recaptació de l'IAE.  
 
6.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial exp. núm. 56/05.  
 
7.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial exp. núm.70/05.  
 
Recursos Humans 
 
8.- Aprovar el document del servei de prevenció denominat: Procediment per a 
l'elaboració d'informes tècnics d'assessorament SGP008.  
 
9.- Revocar l'acord de la Junta de Govern Local de 25/2/2005 relatiu a la 
convocatòria d'un procediment de selecció, per raons organitzatives.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Esports 
 
10.- Aprovar la comanda de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL per a 
l'execució dels serveis auxiliars de personal a les piscines municipals i a La Bassa 
a l'estiu 2006.  
 
11.- Aprovar la resolució del procediment negociat i adjudicar el contracte del 
servei de redacció de mapes i equipaments esportius.  
 
Serveis Socials 
 
12.- Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Associació Cultural Cristiana de 
Catalunya-ÁGAPE, en l'execució d'un programa d'activitats adreçat a millorar la 
convivència, la qualitat de vida i la integració social de la comunitat gitana.  



 
13.- Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració subscrit amb el Consorci 
Hospitalari de Catalunya per a la gestió dels serveis de menjador, de consergeria i 
de l'oferta d'activitats del Complex Gent Gran Sant Oleguer.  
 
14.- Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis d'atenció domiciliària a 
persones amb necessitats de suport urgents i de curta durada.  
 
15.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Gestió i 
Dinamització d'Iniciatives Comunitàries-GESDIC, per a la gestió del projecte Punt 
del Voluntariat a la ciutat.  
 
 
Igualtat Dona-Home 
 
16.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, per a la 
realització del Pla de Treball 2006 del programa Igualtat Dona Home.  
 
 
Joventut 
 
17.- Extingir el contracte de consultoria i assistència per a la prestació del servei 
de gestió de l'espai jove en el Centre Cívic de Can Rull, a favor de Xou Projectes i 
Gestió  
 
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI 
 
Urbanisme 
 
18.- Aprovar el canvi de sistema d'actuació del Polígon II del Pla Parcial de Can 
Llong. (SCP-116cs)  
 
Llicències 
 
19.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00306 del carrer de l'Almudena, 
15  
 
20.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00383 del carrer de Filipines, 4.  
 
21.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00327 del carrer 
del Nord, 156.  
 
22.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
23.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00591  
 
24.- Concedir llicències mediambientals  
 
 
Obres d'equipament 
 
25.- Aprovar l'expedient urgent de contractació per concurs obert del projecte 
d'obres d'Instal·lació d'un ascensor al Museu d'Història.  
 
26.- Aprovar l'expedient urgent de contractació per concurs obert del 



subministrament de mobiliari i equipament per al Centre Cívic de Can Balsach.  
 
27.- Aprovar l'expedient urgent de contractació per concurs obert del 
subministrament de mobiliari i equipament per a la Sala Polivalent del Parc del 
Nord.  
 
28.- Aprovar l'expedient urgent de contractació per concurs obert del 
subministrament i instal·lació del tancament mòbil de la Sala Polivalent del Parc 
del Nord.  
 
29.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del 
subministrament referent a les instal·lacions i equipament tècnic pel Centre Cívic 
de Can Balsach.  
 
30.- Donar la conformitat al text del conveni de col·laboració que s'haurà de 
formalitzar entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per a la 
Subvenció relativa a l'adequació del Local per a la Biblioteca del Barri de la Serra.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
Obres Públiques 
 
31.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte 
d'obres de rehabilitació de la plaça Alcalde Marcet.  
 
32.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 
executiu d'obres d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.  
 
Manteniments de Vía Pública 
 
33.- Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte 
bàsic i executiu de conservació i reparació de l'edifici municipal del carrer de 
Vilarrúbias, 173, aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, el contracte d'obres per a la seva execució.  
 
34.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Construcció d'un 
tram de carril per a bicicletes al carrer d'Agustina d'Aragó.  
 
35.- Aprovar el conveni amb Telefónica de España, SAU per la cessió del dret d'ús 
i conservació per part de Telefònica de les infrastructures canalitzades 
subterrànies de telecomunicacions de domini públic i titularitat municipal existents 
en els polígons de Can Llong i La Serra de Sabadell.  
 
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA  
 
Educació 
 
36.- Acceptar subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, corresponent a la 
campanya Coneguem els nostres parcs, any 2006.  
 
37.- Acceptar subvenció de la Generalitat de Catalunya, destinada al CMEIF 
Andreu Castells, curs 2005-06.  
 
38.- Acceptar subvenció de la Generalitat de Catalunya, destinada a l'EB Calvet 



Estrella, curs 2005-06.  
 
39.- Acceptar subvenció de la Generalitat de Catalunya, destinada a l'EB Joan 
Montllor, curs 2005-06.  
 
40.- Acceptar subvenció de la Generalitat de Catalunya, destinada a l'EB la 
Romànica, curs 2005-06.  
 
Seguretat Ciutadana 
 
41.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma 
de concurs per a l'adjudicació del contracte de subministrament anomenat 
Adquisició del vestuari de la Policia Municipal per a l'any 2006.  
 
42.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a 
l'adjudicació del contracte de consultoria i assistència anomenat Assistència i 
defensa jurídica, dins de l'àmbit penal, dels agents de la Policia Local. 
 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 

 


