
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 13/01/2006, 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. 575/05-A, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.  
 
4.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 182/02.  
 
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 1036/00.  
 
6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 86/03.  
 
7.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 85/04.  
 
8.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

9 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 181/05-A.  
 
9.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

10 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 438/05-A.  
 
10.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 2456/98.  
 
Recursos Humans
 
11.- Nomenar com a funcionaris de carrera a 5 Agents de la Policia Municipal de 

l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Promoció Econòmica
 
12.- Acceptar la subvenció atorgada pel CIDEM, de la Generalitat de Catalunya, a 

favor de l'Ajuntament de Sabadell  per al  desenvolupament  de dos  projectes de  
reforçament  del  teixit  empresarial.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 



Salut 
 
13.- Ampliar el Conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona, per a l'activitat del 

control d'aigües del municipi que s'integren dintre del Programa d'Aigües de 
Consum.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
14.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
15.- Concedir llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament
 
16.- Adjudicar un contracte de subministrament referent al subministrament mobiliari 

dels grups municipals a la planta baixa de l'edifici consistorial.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
17.- Aprovar el projecte d'obres d'iniciativa privada anomenat Projecte Executiu 

d'Urbanització de l'espai públic definit en  la modificació del Pla de Millora Urbana 
de Transformació d'ús A1-TP ( Vapor Vila Fusté) a l'illa delimitada per la Gran Via i 
els carrers de Ripoll i Covadonga (PE-58)  

 
18.- Aprovar inicialment el projecte d'obres d'iniciativa privada anomenat Projecte 

d'urbanització del subsector 1 de l'Àrea de desenvolupament A2TP (Vapor La 
Farinera) a l'illa delimitada per la Gran Via i els carrers de Comte de Reus i de 
Covadonga  

 
19.- Aprovar el projecte d'obres d'iniciativa privada anomenat Projecte Executiu 

d'Urbanització de l'espai públic definit en el P.M.U. de la U.A. amb denominació 
Bonavista  

 
20.- Aprovar inicialment el projecte d'obres d'iniciativa privada anomenat Projecte 

d'obres d'urbanització de la MPPG-24, de les dues illes delimitades pels carrers de 
la Garona i del Segre al Barri de Torre-Romeu de Sabadell  

 
21.- Aprovar inicialment el projecte d'obres d'iniciativa privada anomenat Projecte 

executiu d'obres d'urbanització de l'aparcament i l'entorn de ponent del DIMA. 
Fase I i II  

 
Manteniments de Vía Pública
 
22.- Ratificar el decret del tinent d'alcalde,  de  29-12-2005 d'aprovació del contracte 

menor d'obres d'ampliació de la pista de monopatins del Parc Catalunya  
 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
 



23.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat CIPO, SCCL per a la recollida de 
mobles i estris vells i per la recollida d'oli vegetal. 

 
 
6.-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. 
 
 
 
 
  


