
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 11  DE MARÇ 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 davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 10 de Barcelona. 
  
4.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 215/04. 
  
5.- Ratificar Decret d’Alcaldia de 4.03.05, de comparèixer en demanda judicial 

davant del Jutjat. 
  
6.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial. 
  
7/8.- Estimar reclamacions de responsabilitat patrimonial. (2 dict.) 
  
Serveis Generals i Compres 
  
9.- Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de serveis adjudicat mitjançant 

procediment negociat per a la prestació del servei de manteniment i assistència 
tècnica de 2 impressores làser corporatives i 1 departamental. 

  
 

3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Educació 
 
10.- Aprovar l'expedient de la gestió del servei públic mitjançant concessió del servei 

escolar de menjadors. 
 
11.- Aprovar el conveni per a la creació i sosteniment del CMEIF Andreu Castells. 
 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Obres d’equipaments 
 
12.-  Adjudicar per procediment negociat el contracte de subministrament de taquilles 

per als vestidors del Complex Esportiu de la Bassa de Sant Oleguer. 
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13.-  Aprovar l’ampliació del contracte d’obres anomenat: Projecte d’execució, 

fonamentació i estructura de la sala Polivalent del Parc del Nord . 
 
14.-  Aprovar per procediment negociat l’expedient de contractació d’assistència 

tècnica per a la redacció del projecte bàsic de la rehabilitació del Molí de Sant 
Oleguer per a centre d’Innovació Juvenil. 

 
Llicències 
 
15.-  Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres majors núm. 

2004LLMJ00154. 
 
16/17.- Denegar la llicència d’obres majors núm.  2004LLMJ00429 i la núm.  

2004LLMJ00435. 
 
18.-  Llicències d’obres majors. 
 
19.-  Acceptar la renúncia i procedir a deixar sense efecte la llicència d’activitats 

2003LLAC00192. 
 
20.-  Denegar la sol·licitud de llicència municipal d’activitats núm. 2001LVAC06292. 
 
21.-  Llicències Mediambientals. 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
22.- Resoldre l’expedient de contractació per a l’adjudicació mitjançant procediment 

negociat sense publicitat del contracte d’assistència tècnica anomenat: Tasques 
d’assessorament tècnic en el sanejament de les depuradores de Riusec i del 
Ripoll. 

 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
23.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte d’obra anomenat Remodelació de la plaça dels Jocs Florals, Fase 1. 
 
24.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte d’obra anomenat Remodelació de la plaça dels Jocs Florals, Fase 2. 
 
Mobilitat, Trànsit i Transport 
 
25.- Ratificar la sol·licitud d’adhesió d’aquest Ajuntament al conveni de col·laboració 

subscrit entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO) i la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) per promoure el 
programa d’accessibilitat en el transport públic en línies urbanes i interurbanes, i 
acceptar la subvenció atorgada dins de l’apartat relatiu als serveis d’informació a 
l’usuari d’aquest conveni. 
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Manteniments de Via Pública 
 
26.- Aprovar el text definitiu del conveni a subscriure entre l’Ajuntament, i els 

ajuntaments de Barberà del Vallès i Badia del Vallès i l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per al finançament de l’Estudi del Torrent dels Gorgs als termes 
municipals de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, així com la 
ratificació del Decret del Tinent d’alcalde de l’Àrea del Territori de data 31 de 
desembre de 2004, relatiu a l’aprovació de l’increment de l’aportació municipal 
respecte de la inicialment fixada. 

 
27.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Supressió de 

barreres arquitectòniques als eixos principals de la ciutat de Sabadell. 
 
28.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Conservació, 

manteniment i reparació de les instal·lacions d’aparells elevadors dels edificis 
municipals – Grup B. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Cooperació i convivència intercultural 
 
29.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sabadell a l’Alcaldia de 

Matagalpa (Nicaragua) en concepte d’ajut per a l’execució de les obres de 
millores de l’Hospital Regional de Matagalpa. 

 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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