
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 15/12/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
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. 612/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.  
 
4.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 81/05.  
 
Gestió de la Informació  
 
5.-   Aprovar l'expedient de  contractació per procediment negociat del 

subministrament d'equips informàtics mitjançant la Plataforma Electrònica de 
Contractació de les Administracions Públiques.  

 
Recursos Humans  
 
6.-   Deixar sense efecte una autorització de compatibilitat d'un treballadord municipal.  
 
Serveis Generals i Compres  
 
7.-  Donar compte de l'aprovació de la pròrroga de la vigència del contracte de 

prestació del servei anomenat: Serveis corresponents a tasques auxiliars i de 
control de l'edifici de Narcís Giralt  

 
Promoció Econòmica  
 
8.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per la realització 

d'una diagnosi de l'ocupabilitat de les dones amb perfil professional de nivell alt 
en sectors no feminitzats.  

 
 
 
 
Comerç i Turisme  
 
9.-   Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert del subministrament d'un 

compactador d'escombraries soterrat al Mercat Municipal de la Creu Alta.  
 
10.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del servei 

consistent en el manteniment antigraffiti de les façanes i altres elements exteriors 
del Mercat Central.  



 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, ATENCIÓ I RELACIONS C IUTADANES   
 
Esports  
 
11.-   Aprovar el llistat de preus per a l'any 2007 per a la prestació de serveis esportius 

de les piscines municipals Joan Serra.  
 
12.-  Aprovar l'atorgament de subvencions municipals als centres docents públics o 

privats, les associacions de pares i mares i les associacions esportives escolars 
de Sabadell.  

 
Cultura  
 
13.-   Aprovar les bases i la 6a convocatòria de la beca Miquel Carreras corresponent 

al bienni 2007-2008.  
 
14.-  Aprovar la 18a addenda al conveni marc entre l'Ajuntament de Sabadell i 

Joventuts Musicals per a la coorganització de la programació estable de música 
de cambra (octubre-desembre de 2006) i el Concurs Internacional de Joventuts 
Musicals així com l'aportació municipal.  

 
Serveis Socials  
 
15.- Aprovar una ampliació de l'aportació al conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Sabadell i l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Sabadell-
Vallès Sud.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
16.- Rebutjar el full d'apreuament presentat pel particular i aprovar la valoració 

municipal en l'expropiació de les finques del camí de Can Gavarra i la carretera 
de Caldes (E-72).  

 
17.- Aprovar definitivament la operació jurídica complementària del projecte de 

reparcel·lació Despatx Lluch, en compliment de les determinacions del Pla de 
millora urbana d'ordenació de volums d'aquesta illa. (SCP-02-OJC)  

 
18.- Aprovar el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació 1, delimitat per la 

modificació puntual del Pla General a la ctra. de Terrassa entre els carrers del 
Mas Ferriol i de Góngora. (SR-148)  

 
19.-  Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Somosierra, 

núm. 13. (Cv-250)  
 
20.-  Aprovar la relació de béns i drets afectats d'expropiació per a la finca situada a la 

Carretera de Caldes, núm. 139.  
 
Llicències  
 
21.-   Concedir llicències d'obres majors  



 
22.-   Acceptar un canvi de titularitat de llicències d'obres majors.  
 
23.-   Concedir llicències mediambientals  
 
24.- Estimar recurs de reposició de la llicència municipal d'activitats núm. 

2004LLAC00515  
 
25.- Estimar recurs de reposició de la llicència municipal d'activitats núm. 

2005LLAC00202  
 
Patrimoni  
 
26.-   Aprovar l'alienació directe d'una parcel·la sobrera del Ptge Gertrudis Artigas  
 
Obres d'equipament  
 
27.- Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte bàsic i 

d'execució de la Biblioteca del Sector Nord  
 
28.-  Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Instal·lació d'un sistema tancat 

de TV per al Mercat de la Creu Alta de Sabadell  
 
29.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte executiu Escola 

Bressol Joaquim Blume al Barri de Sant Oleguer.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
30.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la plaça de Sant Agustí.  
 
31.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

d'obres d'urbanització de la plaça de la Creu de Barberà.  
 
32.-  Aprovar l'expedient de contractació per concurs per a l'adjudicació del contracte 

d'obra anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització del barri de 
la Roureda: carrer d'Artesa de Segre, carrer de Bolvir, carrer d'Àger i plaça 
Montellà.  

 
33.-  Resoldre el concurs  i adjudicar el contracte d'obra anomenat Projecte d'obres de 

rehabilitació de la plaça dels Usatges.  
 
34.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obra anomenat Projecte d'obres de 

rehabilitació de la urbanització de la plaça de Galileu.  
 
Manteniments de Vía Pública  
 
35.- Aprovar el conveni amb la Comunitat de Veïns de l'edifici utilitzat com a 

aparcament ubicat a la plaça interior situada entre l'avinguda Paraires, carrer de 
Clàudia, via Augusta i avinguda de Lluís Companys.  

 



36.-   Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Reparació de defectes 
de les instal·lacions elèctriques del CEIP Arraona.  

 
37.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Adequació com a zona d'aparcament del solar entre la ronda d'Ebre, 
carrer de Meranges i carrer de l'Albufera.  

 
38.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Treballs previs per a la 

instal·lació d'un joc combinat a la plaça d'Ernest Lluch.  
 
39.-   Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat  

el contracte de subministrament anomenat Subministrament i instal·lació 
d'ampliació del joc combinat existent a la plaça d'Ernest Lluch.  

 
40.-  Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte de subministrament 

anomenat Subministrament de carburants als vehicles del parc mòbil.  
 
41.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Modificació de les 

instal·lacions prèvies a l'enderroc de l'edifici que conté un centre de transformació 
d'electricitat, ubicat en el solar de l'antic escorxador al carrer de Bonavista.  

 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i N eteja viària  
 
42.-  Aprovar la liquidació de l'explotació del Servei de recollida de residus municipals i 

neteja viària corresponent a l'exercici 2005.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
43.-  Deixar sense efectes l'aprovació de l'expedient de contractació i l'inici del 

procediment obert d'adjudicació en la forma de concurs de les obres 
anomenades: Projecte bàsic i d'execució de restaurant adossat a l'Hostatgeria de 
la Salut.  

 
44.- Aprovar el contracte menor de consultoria, assistència tècnica i/o serveis 

anomenat: Redacció d'un estudi bàsic sobre les comunitats vegetals situades a 
l'àrea del Parc Agrari.  

 
45.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs  de les obres anomenades: 

Projecte construcctiu d'implementació de l'energia geotèrmica per a la 
climatització d'una part de l'edifici de Can Marcet.  

 
46.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació 

Boch i Gimpera de la Universitat de Barcelona per a la realització d'una proposta 
d'idees del Centre de visitants del Molí d'en Torrella.  

 
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
47.- Aprovar el document marc de treball per a la gestió del projecte EUROPEAN 

RESOURCES MANAGER OF SCHOOL CITIES, entre l'Ajuntament de Sabadell i 
l'IMEB.  

 



48.-  Aprovar la modificació del  finançament plurianual, curs 2006-2007, de l'escola 
bressol municipal La Romànica i del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Espronceda.  

 
Cooperació i Solidaritat  
 
49.-  Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de 

Sabadell, SL. per donar suport al desenvolupament del projecte Creació d'una 
Xarxa educativa en matèria de cooperació i solidaritat amb joves dels centres  

 
Seguretat Ciutadana  
 
50.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis anomenat Servei auxiliar 

de grua de la Policia Municipal per al període 2007-2008. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  


