
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 16/12/2005, 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.-  Acceptar una subvenció  de la Diputació de Barcelona pels actes de celebració de 

la VI Fira del Cavall.  
 
4.-  Aprovar la quota de l'any 2005 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  
 
Assessoria Jurídica
 
5.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 562/05-D, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
6.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 181/05-2A.  
 
7.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 399/02.  
 
8.-  Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Sabadell, en el judici de faltes 

núm. 1436/05.  
 
9.-  Ratificar Decret d'Alcaldia de 12.12.05, de mostrar-se com a part i exercitar les 

accions penals i civils que corresponguin, en diligències prèvies 2447/05 davant 
del Jutjat.  

 
10.-  Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. núm. 4/05.  
 
11.-  Aprovar la pròrroga del venciment de les pòlisses d'assegurances de danys i de 

responsabilitat civil.  
 
Gestió de la Informació
 
12.-  Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat, sense 

publicitat, del contracte de subministrament anomenat: Adquisició d'una aplicació 
informàtica destinada a la gestió integral del Patrimoni municipal, i la seva 
adjudicació.  

 
Serveis Generals i Compres
 



13.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte del Servei de recollida i distribució de 
la notificació amb avís de recepció i l'adjudicació del contracte.  

 
14.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte del Servei de recollida i distribució de 

la correspondència personalitzada sense avís de recepció i l'adjudicació del 
contracte.  

 
Promoció Econòmica
 
15.-  Acceptar les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya, per al 

finançament dels costos laborals derivats de les contractacions i de les 
pròrrogues d'AODL's adscrits a diversos serveis de l'Ajuntament de Sabadell.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Serveis Socials 
 
16.-  Aprovar la subvenció atorgada per la Secretaria de Families i d'Infància del 

Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya pel 
desenvolupament del projecte : Atenció d'Urgències Socials. Centre 
d'Emergències  

 
Joventut
 
17.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Estudiants de Filosofia de 

la UAB per l'obertura de sales d'estudi a l'escola Illa, escola d'adults de la 
Concòrdia i escola de la Creu de Barberà.  

 
Esports 
 
18.- Aprovar i ratificar el protocol de col·laboració per a la construcció de la pista 

coberta d’atletisme de Catalunya a Sabadell. 
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
19.-  Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de Transformació d'ús A8-TN, entre 

els carrers de Portugal, Cervantes i Ferran Casablancas (PMU-83).  
 
20.-  Rebutjar el full d'apreuament presentat pel particular i aprovar la valoració 

municipal en l'expropiació de la finca del c. Dr. Rogés, 35. (E-70)  
 
21.-  Rebutjar el full d'apreuament presentat pel particular i aprovar la valoració 

municipal en l'expropiació de la finca del c. Vilarrubias, 177. (E-71)  
 
Llicències
 
22.-  Aprovar la subvenció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 

llicència d'obres menors núm. 2003LLMN00818.  
 
23.-  Aprovar la  subvenció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 

llicència d'obres menors núm. 2003LLMN00831.  



 
24.-  Aprovar la subvenció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 

llicència d'obres menors núm. 2003LLMN00865.  
 
25.-  Canviar la titulat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00254.  
 
26.-  Canviar la titulat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00364.  
 
27.-  Canviar la titulat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00037.  
 
28.-  Llicències d'obres majors.  
 
29.-  Llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament
 
30.-  Aprovar el projecte de l'obra anomenada: Projecte bàsic i d'execució del Pavelló 

Poliesportiu PAV3 a la zona sud.  
 
31.-  Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat 

de l'obra: Realització de les obres d'instal·lació de les cambres de refrigeració del 
Mercat de la Creu Alta.  

 
Habitatge // Can Llong
 
32.-  Aprovar l'ampliació de contracte d'obres anomenat: Projecte d'obres 

d'urbanització del Parc del Torrent de la Romeua.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
33.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat el 

contracte de serveis anomenat Instal·lació semafòrica a la cruïlla de la carretera 
de Barcelona amb els carrers Manso i Duran i Sors.  

 
34.-  Aprovar la proposta d'actualització de les tarifes referides al servei d'autotaxi de 

Sabadell per l'exercici del 2006.  
 
35.-  Aprovar la proposta d'actualització de les tarifes referides al transport col·lectiu 

urbà de Sabadell per l'exercici del 2006.  
 
Manteniments de Vía Pública
 
36.-  Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Consolidació dels parterres del 

Centre Cívic de Sant Oleguer.  
 
37.-  Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Conservació i manteniment de la 

xarxa de clavegueram interna de les instal·lacions de l'Estadi de la Nova Creu 
Alta.  

 
38.-  Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Obres de reparacions menors de 

dipòsit municipal al carrer d'Apúlia.  
 



Medi Ambient i Sostenibilitat
 
39.-  Aprovar l'annex del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la UPC per al 

desenvolupament de la fase 1 del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica (PE3) dels 
equipaments municipals.  

 
40.-  Aprovar l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat 

Politècnica de Catalunya per realitzar tasques de suport tècnic per l'elaboració 
d'una ordenança municipal sobre contaminació acústica i la zonificació acústica 
de la ciutat de Sabadell.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
41.-  Acceptar una subvenció de la Diputació pel projecte educatiu : Escola Oberta.  
 
42.-  Aprovar l'acord del Consell Escolar Municipal de Sabadell pel qual es constitueix 

un Pla Educatiu d'Entorn.  
 
Seguretat Ciutadana
 
43.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat el 

contracte de subministrament anomenat Subministrament tenda inflable per 
protecció civil.  

 
44.-  Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa de gestió de 

servei públic: Servei auxiliar de retirada de vehicles i el seu dipòsit i l'inici del 
procediment obert d'adjudicació en forma de concurs. 

 
 
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. 


	Esports 

