
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  13  DE MAIG 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. 154/05-C davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona. 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 126/05-LL davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
  
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

4 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 351/04. 
  
6.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 24/05. 
  
7.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial. 
  
  
Recursos Humans 
  
8.- Nomenar com a funcionaris de carrera a 7 subalterns de l'Ajuntament de 

Sabadell. 
  
Serveis Generals i Compres 
  
9.- Aprovar les modificacions en les propostes de despeses del contracte de 

manteniment de tres equips multifuncionals. 
  
  
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
 
10.- Aprovar l'atorgament de la 5a edició de la Beca d'Història Local Miquel 

Carreras, corresponent al bienni 2005-2006. 
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Esports 
 
11.- Aprovar la pròrroga per una anualitat més del contracte per al subministrament 

de productes químics per al Parc Recreatiu de Sabadell “LA BASSA” i les 
piscines municipals, adjudicat a l’empresa JUAN SUÑÉ, S.A., NIF A-
08609398, amb efectes a partir del 16 de maig i fins al 9 de setembre de 2005   

 
  
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Obres d’equipaments 
 
12.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i la Junta de Compensació 

Residencial la Serra pel soterrament de les línies d’alta tensió al barri de Torre-
Romeu i la Serra.  

 
13.-  Aprovar i adjudicar per procediment negociat un contracte d’assistència tècnica 

per  a la realització d’un estudi sobre una perspectiva de millora de l’Espai 
Agroforestal de Llevant des de la planificació estratègica de l’entorn: Avaluació 
i propostes de futur per a la gestió del territori. 

 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
14.-  Aprovar l’acta de preus unitaris com a contradictoris de les obres anomenades: 

Millora ambiental i paisatgística de la llera i marges del riu Ripoll a la zona de 
la Font dels Gitanos, fase I. 

 
Llicències 
 
15.-  Llicències d’obres majors. 
 
16.-  Rectificar la llicència municipal d’activitats núm. 2004LLAC00466. 
 
17.-  Llicències mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
18.- Aprovar la modificació tècnica i contractual de mutu acord amb el contractista 

del contracte d’obra anomenat Rehabilitació de la urbanització del passeig de la 
plaça Major, Sector C. 

 
Mobilitat, Trànsit i Transport 
 
19.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació de la concessió administrativa de gestió del servei 
públic anomenat Estacionament de vehicles limitat en horari i controlat 
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mitjançant aparells parquímetres, així com el seu plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
20.- Aprovar la modificació tècnica i contractual de mutu acord amb el contractista 

del contracte de consultoria i assistència anomenat Direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de l’obra anomenada Remodelació del desguàs 
del col·lector de la Romànica. 

 
21.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d’obra anomenat Implantació del sistema 

de telegestió a la instal·lació de calefacció del CEIP Teresa Claramunt. 
 
22.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment negociat sense 

publicitat per a l’adjudicació del contracte de serveis anomenat Conservació i 
manteniment preventiu de les instal·lacions de tractament d’aigua de les 
piscines municipals. 

 
23.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment i 
conservació de places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 1. 

 
24.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment i 
conservació de places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 2. 

 
25.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment i 
conservació de l’arbrat viari de la ciutat de Sabadell. 

 
26.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment i 
conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de Sabadell. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Promoció Econòmica 
 
27.- Aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Sabadell i diferents entitats del tercer sector per la realització d’accions 
d’inserció laboral del col·lectiu de persones amb discapacitats. 

 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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