
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 11/11/2005, 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   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 487/05-A, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 498/05-B, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona.  
 
5.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 406/05-S, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.  
 
6.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 434/05-BY, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.  
 
7.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 459/05-4, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
8.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 500/05-A, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.  
 
9.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 498/05, davant del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
10.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 587/04-BR.  
 
11.- Acusar rebuda de la resolució de concessió del registre d'una marca, exp. núm. 

2651162/2.  
 
12.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 47/05  
 
Comerç i Turisme
 
13.- Adjudicar la concessió de la plaça d'aparcament número 35 del Mercat Central.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 



14.- Aprovar l'actualització del canon de les concessions de bars d'instal.lacions 
esportives municipals.  

 
Cultura
 
15.- Aprovar la convocatòria i les bases del concurs per seleccionar l'element gràfic 

identificatiu per a l'Escola Municipal de Música i el Conservatori de Grau Mitjà  
 
16.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert  per concurs del 

contracte de serveis l'objecte del qual és el muntatge, desmuntatge, construcció, 
il.luminació, sonorització i condicionament final de les carrosses per a la 
Cavalcada de Reis 2006.  

 
Serveis Socials
 
17.- Aprovar el conveni de  cooperació entre l'Ajuntament de Sabadell i el departament 

de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials 
d'atenció primària durant els exercicis 2005 a 2008.  

 
Salut
 
18.- Sancionar els expedients disciplinaris incoats per la presumpte infracció de la Llei 

50/99, per la tinença de gossos potencialment perillosos.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
19.-  Llicències d'obres majors.  
 
20.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00161.  
 
21.-  Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00317.  
 
22.-  Llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament
 
23.- Aprovar els expedients de contractació per procediment negociat sense publicitat i 

les adjudicacions dels subministraments relatius a la Millora i trasllat dels sistemes 
de comunicació de veu i dades de l'Ajuntament.  

 
24.- Resoldre el  procediment negociat i adjudicar el  contracte d'assistència tècnica 

per a la realització Intervenció arqueològica i estudi patrimonial del Molí de Sant 
Oleguer.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
25.- Aprovar la modificació tècnica i contractual de mutu acord amb l'adjudicatari del 

contracte d'obres anomenat Projecte d'obres d'espai públic entre els carrers de 
Tres Creus i dels Comtes.  



 
26.- Aprovar l'execució per administració i a través de l'empresa municipal Promoció 

Econòmica, SL de les obres anomenades Obres d'urbanització del carrer de Sant 
Maties, entre el carrer de Montllor i Pujal i l'avinguda d'11 de setembre  

 
Mobilitat, trànsit i transport
 
27.- Aprovar la proposta d'adquisició de deu nous autobusos per part de TUS SCCL 

com inversió dins del programa marc del contracte-programa de les inversions en 
els servei públic de transport urbà  

 
Manteniments de Vía Pública
 
28.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis  anomenat Actuacions de 

característiques especials o d'urgències sobrevingudes en edificis, equipaments i 
espais municipals de la ciutat de Sabadell  

 
29.- Resoldre el  concurs i adjudicar el contracte de serveis  anomenat Actuacions 

puntuals de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell pels 
anys 2005 i 2006  

 
30.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Millora del Drenatge superficial al 

Barri de Campoamor, 2º fase  
 
31.- Aprovar l'execució per administració i a través de l'empresa municipal Promoció 

Econòmica, SL de les obres anomenades Pintura exterior del Pati del Vapor 
Llonch  

 
32.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Adaptació voreres passos vianants 

districte 6 (Barri Campoamor)  
 
33.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a 

l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Projecte d'obres d'adequació voreres 
c. Agustina d'Aragó amb Rda. Santa Maria.  

 
34.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a 

l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Projecte d'obres de 'reparació i reforç 
del ferm del carrer Salvador Espriu i Manuel de Pedrolo.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
35.- Resoldre de mutu acord el contracte de consultoria i assistència tècnica 

anomenat: Assessorament legal en diversos assumptes de temàtica ambiental.  
 
36.- Ratificar el decret del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat del 26 d'octubre de 

2005 d'acceptació d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya destinada al Pla 
d'eficiència energètica en els edificis i equipaments municipals.  

 
37.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Unió 

Excursionista de Sabadell, per al desenvolupament d'activitats d'educació 
ambiental dins del programa ciutat i escola del curs escolar 2005-2006.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 



Convivència Intercultural 
 
38.- Aprovar el conveni de col.laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l'Ajuntament de Sabadell, dins el programa Immigració i Universitat per a la 
promoció de l'accés als estudis univertaris. 

 
 
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. 
 
 
 
 
  


