
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 17/02/2006, 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. 644/05-E, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.  
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 7/06-I, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.  
 
5.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 

de Barcelona.  
 
6.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 125/99.  
 
Recursos Humans
 
7.- Aprovar la determinació de les condicions i procediment per l'abonament del 

complement de  productivitat durant l'any 2006, del  personal.al servei de 
l'Ajuntament de Sabadell.  

 
Serveis Generals i Compres
 
8.- Aprovar l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 

particulars per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
del subministrament d'un equip multifuncional corporatiu per a la Unitat 
d'Impressions.  

 
 
 
 
Promoció Econòmica
 
9.- Aprovar la pròrroga anual del conveni específic entre la  Diputació de Barcelona i 

l'Ajuntament de Sabadell  per al funcionament de l'Oficina Tècnica Laboral de 
Sabadell.  

 
10.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per la 

realització de l'estudi sobre les Estratègies participatives amb perspectives de 
gènere d'inserció sòcio-laboral per a dones, en el marc del projecte URB-AL, 
finançat per la Comissió Europea.  



 
11.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per la 

impartició dels mòduls de formació bàsica, entre d'altres del curs del Programa de 
Garantia Social d'auxiliar de mecànica de vehicles lleugers, 2005-06.  

 
12.- Aprovar la fixació de la tarifa del preu públic per a la venda al públic de l'Anuari 

Estadístic de Sabadell, del Servei de Promoció Econòmica.  
 
Comerç i Turisme
 
13.- Adjudicar la concessió administrativa del local número 12 del Mercat de 

Campoamor.  
 
14.- Aprovar l'aportació econòmica a la Unió de Comerciants del Mercat Central de 

Sabadell per a l'any 2006  d'acord amb el conveni de col·laboració amb aquesta 
Associació.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
15.- Aprovar l'expedient de contractació  per procediment negociat del contracte de 

serveis per a l'organització i realització d'activitats físiques especials.  
 
Cultura
 
16.- Aprovar les tarifes de preus públics corresponents als tallers de circ a l'Estruch.  
 
17.- Aprovar preu públic quadern patrimoni número IX l'esglèsia de Sant Julià d'Altura, 

editat per l'OAMA.  
 
18.- Aprovar les bases, la convocatòria i el conveni de col.laboració per al 

desenvolupament del XX Premi Literari d'Humor i Sàtira Pere Quart.  
 
Serveis Socials
 
19.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana El Xiprers, per 

recolzar les actuacions i projectes per a la integració de les persones amb psicosi 
i,o autisme.  

 
20.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Esport i Lleure del 

Disminuït de Sabadell - ADELLS, per recolzar les actuacions i participació del 
col·lectiu de disminuïts de Sabadell en l'àmbit de l'esport i el lleure.  

 
21.- Aprovar la modificació i pròrroga per al 2006 del contracte de serveis per a la 

realització del programa de vacances per a la gent gran per al 2006.  
 
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 



22.- Aprovar la relació de béns i drets afectats d'expropiació d'una finca situada al 
carrer de Bellsolà, núm. 28. (E-73)  

 
23.- Aprovar el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació, núm. 45 c. Pi i 

Margall. (SR-45)  
 
24.- Aprovar el Conveni de concreció de les cessions corresponents al 10% 

d'aprofitament dels sectors Vapor Buxeda Nou i Vapor La Farinera. (C-110)  
 
25.- Desestimar el recurs de reposició interposat a l'aprovació de la subvenció per la 

intervenció arqueològica en una finca situada al carrer de Sant Antoni Mª Claret, 
núm. 10-14. (PEPPS-16)  

 
26.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Sant Ferran, 

núm. 97-103. (Cv-230)  
 
27.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada a la ronda Collsalarca, 

núm. 159 i c. Osona, núm. 70. (Cv-231)  
 
28.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Sant Ferran, 

núm. 109-119. (Cv-232)  
 
Llicències
 
29.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00215 del carrer 

de Sant Sebastià 263.  
 
30.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00326 de la 

plaça del Farell, 1-7.  
 
31.-  Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00447 de l'Aeroport.  
 
32.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
33.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00182.  
 
34.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00220.  
 
35.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00236.  
 
36.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00181.  
 
37.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
 
 
Patrimoni
 
38.- Aprovar les disposicions de despesa ( AD ) per a satisfer les despeses en 

concepte de rendes d'immobles  i derrames de la comunitat de propietaris de c. 
Sol, 1.  

 
39.- Resoldre l'expedient d'extinció de drets d'ús i recuperació de l'immoble del c/ 

Balaguer, 52 1r 1a.  
 



40.- Aprovar el conveni amb l'Institut Català del Sol (INCASOL) que modifica i 
complementa el conveni urbanístic signat en data 26 de maig de 1993 de cessió 
de terrenys al sector d'Espronceda i de la Granja del Pas de Sabadell, per la 
construcció d'habitatges de protecció oficial.  

 
Obres d'equipament
 
41.- Aprovar l'ampliació del contracte d'obres anomenat: Adequació del local del grup 

d'esplai la Baldufa a Can Puiggener.  
 
42.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Adequació del local del 

grup d'esplai La Baldufa a Can Puiggener.  
 
43.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Col·locació de xarxa 

protectora de pilotes al Camp de futbol de Campoamor.  
 
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
44.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte d'obres d'urbanització del carrer del Quebec, entre la carretera 
de Terrassa i el carrer de Mèxic.  

 
45.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obres anomenat 

Projecte d'urbanització del carrer d'Uruguai, entre el carrer de les Antilles i 
l'avinguda d'Arraona.  

 
46.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte 

d'urbanització del carrer d'Uruguai, entre el carrer de les Antilles i l'avinguda 
d'Arraona.  

 
47.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

d'urbanització del carrer d'Uruguai, entre el carrer de les Antilles i l'avinguda 
d'Arraona.  

 
48.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense 

publicitat d'adjudicació del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 
rehabilitació de les escales del carrer del Rosselló.  

 
49.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

d'obres d'arranjament de l'espai públic entre el carrer de Prudenci Bertrana i el 
carrer d'Agustí Bartra.  

 
Mobilitat, trànsit i transport
 
50.- Resoldre el recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 

23 de setembre de 2005, de resolució del concurs obert i d'adjudicació de la 
concessió administrativa anomenada Servei de control de l'estacionament de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi 
de Sabadell, sota control horari limitat. 

 
 



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. 
 
 
 
 
  


