
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 10/06/2005, 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   
 
Gabinet d'Alcaldia 
 
3.-  Aprovar la quota anual de 2005 per l'associació d'aquest Ajuntament a la 

Federació de Municipis de Catalunya  
 
4.-  Aprovar la quota anual de 2005 per l’adhesió d'aquest Ajuntament a l’ Associació 

de Municipis amb Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU)  
 
5.-  Aprovar la quota anual de 2005 per l'associació d'aquest Ajuntament a la: 

Fundació Privada Abadia de Montserrat, 2025  
 
6.-  Aprovar la quota anual de 2005 per l'associació d'aquest Ajuntament al Consorci 

Local per al desenvolupament de xarxes de comunicacions noves tecnologies 
(LOCALRET)  

 
7.-  Aprovar la quota anual de 2005 per l'associació d'aquest Ajuntament al  Pacte 

industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona  
 
Assessoria Jurídica 
 
8.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 181/05-A, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
9.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient núm. 182/03. 
 
10.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient núm. 84/04. 
 
11.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient núm. 139/04. 
 
12.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient núm. 143/04. 
 
13.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient núm.5/05. 
 
Recursos Humans 
 
14.- Nomenar funcionaris de carrera -subaltern/a de l'Ajuntament de Sabadell-.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   



 
Cultura 
 
15.-  Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic pòster i postaler Sabadell segles 

XIX-XX  
 
16.- Aprovar l'expedient de contractació, del servei del lloguer, muntatge, desmuntatge 

i transport de les infrastructures i grups electrògens de la Festa Major de 
Sabadell 2005, a adjudicar per procediment obert i en la forma de concurs  

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

serveis de sonorització i il.luminació dels actes de la Festa Major de Sabadell 
2005  

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

serveis per a la posada en funcionament del portal web juvenil de l'Ajuntament de 
Sabadell  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
19.-  Aprovació inicial del pla de millora urbana d'ordenació de volums al carrer de les 

Tres Creus cantonada amb el carrer de Sant Cristòfol (PMU-79).  
 
20.-  Aprovació del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 60 del Pla 

General - Torreromeu. (SR-60)  
 
21.-  Aprovació del Projecte de Compensació de la Unitat d'Actuació 83 del Pla 

General - Bonavista. (SCM-83)  
 
Llicències 
 
22.-  Acord d'enderrocament  
 
23.-  Denegació de la llicència d'obres majors núm.  2004LLMJ00539 de la finca 

situada al c. de Benidorm, 9.  
 
24.-  Llicències d'obres majors.  
 
25.-  Llicències Mediambientals.  
 
 
 
Obres d'equipament 
 
26.-  Aprovar el projecte, l’expedient de contractació i la licitació per procediment obert 

de l'obra: Projecte bàsic i d'execució Escola Bressol Espronceda.  
 
27.- Desestimar les al·legacions presentades al Projecte bàsic i d'execució de la 

Rehabilitació del Mercat de la Creu Alta, aprovar el projecte definitivament així 
com l'inici de la licitació per procediment obert.  



 
28.- Adjudicar per procediment negociat el contracte de l'obra: Renovació del paviment 

esportiu per al pavelló OAR Gràcia.  
 
Habitatge 
 
29.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Obres d'urbanització del 

Parc del Torrent de la Romeua.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Manteniments de Vía Pública 
 
30.-  Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de serveis anomenat 

Conservació i manteniment preventiu de les instal·lacions de tractament d'aigua a 
les piscines municipals.  

 
31.-  Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte de 

reconstrucció de claveguera del carrer del Comte Jofre.  
 
32.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Condicionament de zona 

d'aparcament a l'espai públic de Poble Nou. 
 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 


