
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  15 D’ABRIL 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. 93/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 114/05, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona. 
  
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

11 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 312/04-F. 
 
6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 190/04-AP. 
  
7.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial  
   
Servei de Gestió de la Informació 
  
8.- Aprovar el contracte de serveis anomenat: Projecte d'anàlisi i disseny de la 

Carpeta Ciutadana. 
  
  
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
  
Cultura 
 
9.-  Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic per a la venda del catàleg de 

l'exposició "Manuel Rallo 1911-1982" editat per l'Organisme Autònom Museus 
Municipals de Sabadell. 

 
10.-  Aprovar el text i la formalització de la 3a. addenda al conveni marc de 

col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'entitat Rialles, espectacles 
infantils i juvenils per dur a terme la programació d'espectacles infantils de la 
temporada gener-juny 2005, aprovar la regularització de la 2a. addenda i 
l'aportació municipal. 
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Salut 
 
11.-  Aprovar el conveni de col·laboració, per al 2005, amb l’entitat Actuavallès – 

ACTUEM, per a la prevenció i sensibilització envers la malaltia del VIH-Sida  i 
l’atenció i inserció laboral i social dels malalts. 

 
12.-  Aprovar pròrroga i addenda per al 2005, al conveni de col·laboració amb 

l’entitat Salut Mental Sabadell per tal de donar suport als malalts mentals i les 
seves famílies i dur a terme activitats que potencien una millor assistència 
sanitària, social i laboral. 

 
13.-  Aprovar la Pròrroga per a l'any 2005 del conveni de col·laboració amb l'entitat 

PROGAT que regula l'establiment i control de colònies de gats a la ciutat 
 
14.-  Aprovar la Pròrroga per al 2005 del conveni de col·laboració amb el Gremi 

Comarcal d'Hostaleria i Turisme, referent als cursos per a personal manipuladors 
d'aliments 

 
  
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
15.-  Prorrogar per un mes els efectes de la suspensió de l’atorgament de llicències 

d’obres i activitats relacionades amb l’ús d’oficines i serveis en planta baixa en 
determinats carrers acordada per la JGL de data 21-01-05. 

 
Obres d’equipaments 
 
16.-  Aprovar la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell per a l’actuació referent a la  
Redacció de l’Avantprojecte Global del Complex Cultural i Palau de Congressos 
de Sabadell. 

 
17.-  Resoldre els contractes de subministraments corresponents al Control 

d’Accessos al Mercat Central i d´Intercomunicació i senyalització semafòrica al 
Mercat Central. 

 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
18.-  Aprovar la concessió d’una subvenció a l’ADF per a la prevenció d’incendis 

forestals de l’any 2004 
 
19.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i la 

Fundació Universitat Politècnica de Catalunya, per a l’assessorament en la 
redacció d’un pla d’Eficiència Energètica en Edificis. 

 
20.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d’obres anomenat: Tancament perimetral 

de tres zones del riu Ripoll. 
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Llicències 
 
21.-  Denegar la llicència d’obres majors núm.  2004LLMJ00128. 
 
22.-  Llicències d’obres majors. 
 
23.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d’activitats núm. 2001LVAC08081. 
 
24.-  Estimar recurs presentat referent a la llicència municipal d’activitats núm. 

2003LLAC00159. 
 
25.-  Llicències Mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
26.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte 

d’obra anomenat Projecte d’urbanització de la plaça del Gas, pati Casa Grau. 
 
27.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte 

d’obra anomenat Projecte executiu de la urbanització del Parc del Nord, 2a 
Fase, Sector 3. 

 
28.- Aprovar la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, per a la rehabilitació de la 
urbanització del barri de la Roureda -Sector Est- a Sabadell. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
29.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Manteniment preventiu de les instal·lacions de 
climatització de l’edifici Narcís Giralt. 

 
30.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Renovació de jocs infantils a l’espai públic 
avinguda Matadepera. 

 
Residus i Neteja Viària 
 
31.- Aprovar l’adhesió al conveni subscrit entre l’Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (CCVO) per a la derivació temporal del tractament de la fracció 
orgànica a l’Ecoparc 2. 
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6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Promoció Econòmica 
 
32.- Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Sabadell i la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya-CTAC, per a 
l’impuls d’accions conjuntes en l'àmbit del col·lectiu dels treballadors autònoms. 

 
Serveis Socials 
 
33.- Prorrogar Conveni de Col·laboració amb l'Associació GESTIÓ I 

DINAMITZACIÓ D'INICIATIVES COMUNITÀRIES (GESDIC), per la gestió 
del Punt del Voluntariat. 

 
34.- Aprovar l'ADDENDA ANUAL 2005 al Conveni Marc de Col·laboració amb 

l'ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU ROJA A SABADELL-VALLÈS 
SUD. 

 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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