
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 15/07/2005,  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 15/07/2005, 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   
 
Gabinet d'Alcaldia 
 
3.-  Aprovar la quota anual corresponent a l'any 2005 a l'Associació Oficina de 

Dinamització del Centre de Sabadell.  
 
4.-  Aprovar la quota anual corresponent a l'any 2005, per l'adhesió d'aquest 

Ajuntament al Consorci de Turisme del Vallès Occidental.  
 
Comunicació 
 
5.-  Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Maquetació i impressió de 

la revista Sortim.  
 
Assessoria Jurídica 
 
6.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 284/05-4, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
7.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 306/04-1A. 
 
8.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 102/04-Y. 
 
9.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 528/04. 
 
10.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 127/02.  
 
11.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 66/04.  
 



12.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 5/04.  
 
13.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 124/04.  
 
14.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 76/04.  
 
15.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 135/04.  
 
16.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 37/05.  
 
Serveis Generals i Compres 
 
17.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Servei de recollida i 

lliurament de la documentació a les dependències municipals perifèriques.  
 
Promoció Econòmica 
 
18.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per al 

finançament dels costos laborals derivats de la contractació de l'AODL adscrita al 
Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell.  

 
Comerç i Turisme 
 
19.-  Aprovar la liquidació de les despeses derivades de la gestió dels encants del 

diumenge entre l'Ajuntament de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès  
 
20.-  Adjudicar la concessió administrativa de la parada número 19 del Mercat dels 

Merinals  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
21.-  Aprovar els convenis de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i les entitats 

Fundació Privada Banc Sabadell i CP Salas i Associats, SL amb motiu de la 
Festa Major 2005  

 
22.-  Adjudicar per procediment negociat el contracte de serveis corresponent a la 

sonorització i la il.luminació dels actes previstos per a la Festa Major de Sabadell 
2005  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
23.-  Denegar la  llicència d'obres majors núm. 2004LLMJ00478.  
 
24.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
25.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament 
 



26.-  Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs i per procediment 
obert 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 per a la construcció 
d'un pavelló triple polisportiu (PAV-3) al carrer de Praga del sector Oest de 
Sabadell.  

 
27.-  Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs i per procediment 

obert 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 per a la construcció 
d'un centre d'assistència primària (Cap Sud), al barri de Campoamor de 
Sabadell.  

 
28.-  Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs i per procediment 

obert 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 per a la construcció 
de l'escola bressol Joaquim Blume al barri de Sant Oleguer de Sabadell.  

 
29.-  Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs i per procediment 

obert 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 per a la construcció 
d'una escola bressol al barri de Can Llong de Sabadell.  

 
30.-  Aprovar l'execució directa per Administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell de les obres de Rehabilitació de la Nau de Ca l'Estruch amb façana al 
carrer Sant Isidre.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
31.-  Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte 

d'obres d'espai públic entre el carrer de Tres Creus i dels Comtes.  
 
32.-  Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Projecte de 
rehabilitació dels porxos de l'avinguda de la Concòrdia.  

 
Mobilitat, trànsis i trnsport 
 
33.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat 

sense publicitat el contracte de serveis anomenat Instal·lació d'elements de 
seguretat vial i senyalització complementària a Torre Romeu.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
34.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte de 

reparació i reforç del ferm del carrer de Rocafort.  
 
35.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat 

Manteniment preventiu dels paviments de terra als camps de futbol municipals.  
 
36.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense 

publicitat per a l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Pintura de l'Arxiu 
Històric de Sabadell.  



 
37.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Construcció d'un mòdul 

de quatre petanques al Parc de Tierno Galván.  
 
38.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya 

per a la realització del control de qualitat del servei de Manteniment i conservació 
de les instal·lacions d'enllumenat públic de propietat municipal de Sabadell.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
39.-  Ratificar el decret de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat d'aprovació de 

la sol·licitud a l'Agència Catalana de l'Aigua de l'atribució de fons per a l'exercici 
de 2005 per gestionar les Estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de 
Sabadell.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
40.-  Aprovar el pressupost i l'aportació municipal pel funcionament de l'Escola Bressol 

Joan Montllor, curs 2005-2006.  
 
41.-  Aprovar el pressupost i l'aportació municipal pel funcionament de l'Escola Bressol 

Calvet d'Estrella, curs 2005-2006.  
 
42.-  Aprovar el pressupost i l'aportació municipal pel funcionament de l'Escola Bressol 

La Romànica, curs 2005-2006.  
 
43.- Aprovar el pressupost i l'aportació municipal pel funcionament del Centre 

Municipal d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells, curs 2005-2006.  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
  


