
 
Convocatòria de Junta de Govern local. 
 
Atès el que disposa l'article 51.1.c en relació amb els articles 99, 103 i 112 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i vista la proposta d'ordre del dia presentada per la Secretaria municipal, 
resolc convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Sabadell, que tindrà lloc el dia 14/10/2005,  a 09:15 del matí, a la Sala de la 
Permanent de l'Ajuntament, sessió que es subjectarà a l'ordre del dia annex. 
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 14/10/2005, 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   
 
Promoció Econòmica 
 
3.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball i Indústria, de la 

Generalitat de Catalunya, per al finançament d'accions dins del marc del Pacte 
Local per l'ocupació de Sabadell 2004-2007, de l'any 2005.  

 
4.-  Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament Sabadell i els sindicats de 

CCOO, i d'UGT; el Gremi de Fabricants de Sabadell, i el Centre Metal·lúrgic, pel 
Seguiment  de les actuacions del  Pacte Local per l'Ocupació de Sabadell 2004-
2007, de l'any 2005.  

 
 
3.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
5.-  Llicències d'obres majors.  
 
6.-  Denegar llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00489.  
 
7.-  Llicències mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
8.- Aprovar l'expedient d'alienació mitjançant permuta per a la transmissió d'un 

l'habitatge municipal de la Ronda Santa Maria, 102-104, 2n 1a per l'habitatge de 
propietat privada de la Ronda Santa Maria, 94-96, 2n 1a.  

 
 



Obres d'equipament 
 
9.-  Aprovar l'expedient de contractació i el procediment obert per concurs del 

contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i 
d' Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut de L'Escola Bressol de Gràcia de 
Sabadell.  

 
10.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert per concurs del 

contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i 
d'Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut de L'Escola Bressol Alcalde Marcet al 
barri de Can Puiggener de Sabadell.  

 
11.- Adjudicar el  contracte de subministrament del Monument definitiu a Lluís 

Companys i Jover .  
 
12.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d' assistència tècnica per 

a la realització d'un estudi de viabilitat de les activitats en concessió a promoure 
en el Complex Cultural a l'Eix Macià.  

 
13.- Ratificar el decret de l'alcalde de data 28 de setembre de 2005 pel qual es sol·licita 

a la Generalitat de Catalunya la inclusió en el procés de selecció per al 
cofinançament pel Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) i la 
incorporació  a les mesures especifiques dels ens locals per l'anualitat 2006 de les 
actuacions: Rehabilitació de l'edifici de l'Electricitat i Rehabilitació Molí de Sant 
Oleguer.  

 
14.- Aprovar la modificació dels acords de la Junta de Govern Local del dia 29.07.05 

respecte al finançament plurianual del contracte d'obres del Projecte bàsic i 
d'execució de Rehabilitació del Mercat de la Creu Alta.  

 
 
4.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
15.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte executiu 

d'urbanització del Parc del Nord, Fase 3.  
 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
16.- Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació del servei de transport urbà, 

referida a l'exercici 2004.  
 
Manteniments de Vía Pública 
 
17.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de 

serveis anomenat Manteniment Preventiu xarxa recollida aigües pluvials patis 
equipaments municipals..  

 
18.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte 

Reconstrucció de la claveguera del carrer de Narcisa Freixas  
 
 
 
 



5.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Convivència Intercultural 
 
19.- Atorgar al Servei Ciutada d'acolliment als immigrants una subvenció per a donar 

continuïtat al projecte pilot d'acollida a immigrants en situació de vulnerabilitat 
transitòria. 

 
 
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. 
 
 
 
 
  


