
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 11  DE FEBRER 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  
 
Assessoria Jurídica 
  
3.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 926/04, davant del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 582/04, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona. 
  
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 656/04, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. 
  
6.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 587/04-BR, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona. 
  
7.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 636/04-F, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona. 
  
8.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

9 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 210/04. 
  
9.- Resolució de l’expedient de recuperació d’ofici d’un immoble de propietat 

municipal. 
   
Servei de Gestió de la Informació 
  
10.- Aprovar l'actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la Ciutat amb la 

incorporació de noves nominacions. 
   
Serveis Generals i Compres 
  
11.- Aprovar l’actualització de preus dels contractes dels serveis de neteja 

d’equipaments municipals educatius Grup V i VI 
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3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Esports 
 
12.- Aprovar la subscripció d'un conveni amb la Unió Esportiva Sabadellenca, F.C. 

per a regular la llicència d'ocupació temporal del domini públic del camp de 
futbol municipal "La Creu". 

 
13.- Aprovar la subscripció d'un conveni amb la Unió Esportiva Sabadell Nord, C.F. 

per a regular la llicència d'ocupació temporal del domini públic del camp de 
futbol municipal de Ca n'Oriac. 

 
14.- Aprovar la subscripció d'un conveni amb el Club Deportivo Llano de Sabadell 

per a regular la llicència d'ocupació temporal del domini públic del camp de 
futbol municipal de Can Puiggener. 

 
15.- Aprovar la formalització d'un conveni amb la Unió Excursionista de Sabadell 

per a la promoció d'activitats esportives al medi natural. 
 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Obres d’equipaments 
 
16.-  Aprovar l’ampliació del contracte d’obres anomenat: Projecte de rehabilitació de 

l’edifici central de Can Balsach per a centre cívic, 2a fase. 
 
17.-  Adjudicar per procediment negociat l’obra anomenada Projecte de reforma dels 

serveis de la planta cinquena de les oficines del carrer del Sòl, 1. 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
18.-  Aprovar l’inici d’un procediment negociat per l’adjudicació d’un contracte de 

consultoria i assistència tècnica anomenat “Tasques d’assessorament tècnic en el 
sanejament de les depuradores de Riusec i del Ripoll”. 

 
Llicències 
 
19.-  Aprovar el canvi de titular de la llicència d’obres majors núm. 2004LLMJ00304. 
 
20.-  Llicències d’obres majors. 
 
21.-  Llicències Mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
22.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de consultoria i assistència anomenat Direcció de l’execució i control 

 2



 3

de qualitat per arquitecte tècnic de l’obra anomenada Projecte executiu d’obres 
d’urbanització del barri de Can Déu, Fase 1. 

 
23.- Aprovar els preus unitaris contradictoris del contracte d’obra anomenat 

Rehabilitació de la urbanització del passeig de la plaça Major, Sector A i Sector 
B. 

 
 
Mobilitat, Trànsit i Transport 
 
24.- Aprovar l’actualització de preus del contracte de serveis anomenat Manteniment 

i conservació de les instal·lacions semafòriques de la ciutat de Sabadell. 
 
 
 
 
6. ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
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