
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 17/06/2005, 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   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 144/04. 
  
4.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial  expt. núm. 121/04.  
 
5.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial  expt. núm. 129/04.  
 
6.-  Estimar reclamació de responsabilitat patrimonial  expt. núm. 149/04.  
 
Serveis Generals i Compres 
 
7.-  Aprovar la modificació del contracte de prestació del servei de neteja 

d'equipaments municipals esportius i serveis diversos (grup I).  
 
8.-  Aprovar la modificació del contracte de prestació del servei de neteja 

d'equipaments municipals socioculturals (grup III).  
 
9.-  Aprovar la modificació del contracte de prestació del servei de neteja 

d'equipaments municipals educatius (grup IV).  
 
10.-  Adjudicar mitjançant procediment negociat el contracte del servei de missatgeria 

externa urgent.  
 
Comerç i Turisme 
 
11.-  Declarar la resolució de diverses concessions de parades i magatzems del 

Mercat de la Creu Alta.  
 
12.-  Aprovar el trasllat de parades i magatzems de varis concessionaris del Mercat de 

la Creu Alta.  
 
13.-  Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona, per 

fer efectiva la incorporació a la Xarxa de Mercats Municipals.  
 
 
Promoció Econòmica 



 
14.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i TRADE- 

CCOO, per l'impuls d'accions conjuntes en l'àmbit del col·lectiu dels treballadors 
autònoms.  

 
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
15.- Aprovar l'addenda núm. 1 al conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de 

Sabadell i l'Associació Esportiva Can Deu per a la promoció d'activitats 
esportives a les piscines municipals de Can Deu, Ca n'Oriac i Olímpia, per a la 
temporda d'estiu 2005.  

 
16.- Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de l'entitat CIPO, SCCL, en 

concepte de col.laboració en el finançament de les obres de pavimentació de la 
pista poliesportiva d'aquesta entitat  

 
Cultura 
 
17.-  Resoldre el concurs públic i adjudicar el contacte del servei de sonorització i 

il.luminacio dels actes previstos per al Festival 30 Nits a Sabadell 2005  
 
18.-  Adjudicar per procediment negociat el contracte de serveis de lloguer, transport, 

muntatge i desmuntatge de les infrastructures per al Festival 30 Nits a Sabadell 
2005  

 
19.-  Aprovar els convenis de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i diferents 

empreses, amb motiu de les activitats de foment de la lectura de la Xarxa de 
Biblioteques municipals de Sabadell, de les activitats corresponents a la 
temporada artística 2005, Festival 30 Nits i Festa Major de Sabadell de l'any 
2005.  

 
Serveis Socials 
 
20.-  Prorrogar el conveni de col.laboració amb la Fundacio Inserció Desenvolupament 

Acompanyament, IdeA, pel Centre de Tarda de Torre-romeu  
 
21.- Pròrroga del conveni de col.laboració subscrit amb la Fundació Inserció 

Desenvolupament Acompanyament, IdeA, per a l'execució del projecte d'inserció 
social dels joves de la zona nord de la ciutat.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
22.-  Llicències d'obres majors.  
 
23.-  Llicències Mediambientals.  
 
 
Patrimoni 



 
24.-  Venda de parcel·la sobrera de 29.75 m2 de superfície situada als darreres de les 

finques del c. Vallespir, núm. 27-29, amb façana al c. de Budapest.  
 
25.-  Venda de parcel·la sobrera de 8.29 m2 de superfície situada confrontant amb 

l'habitatge del c. Vallespir, núm. 1 bis, cantonada carrer del Nord.  
 
26.-  Venda de parcel·la sobrera de 22.21 m2 de superfície situada confrontant amb 

l'habitatge del c. Vallespir, núm. 66, amb façana al Ptge. Alguer.  
 
Obres d'equipament 
 
27.-  Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat  

de l'obra: Reconstrucció de la pista poliesportiva  CEIP Font Rosella.  
 
28.- Aprovar l'aportació municipal a Habitatges Municipals de Sabadell per al 

finançament de la Oficina Municipal de Rehabilitació d'Habitatges de l'any 2005.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
29.-  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 modificat de la 
pavimentació del Cementiri, Sector de Sant Narcís.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
30.-  Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de 

serveis anomenat Actuacions puntuals de ferms i elements de les vies públiques 
de la ciutat de Sabadell.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
31.-  Aprovar la concessió d'una subvenció a l'ADENC per a les activitats previstes en 

el programa d'actuació de l'any 2005.  
 
32.-  Aprovar l’encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL del servei 

anomenat: Pla d'ocupació informador mediambiental.  
 
33.-  Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament 

del Pla d'Eficiència Energètica Equipaments municipals.  
 
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
34.-  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya pel sosteniment 

de l'EB Calvet d'Estrella, curs 2004-2005.  
 
35.-  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya pel sosteniment 

de l'EB La Romànica, curs 2004-2005.  
 



36.-  Acceptar la subvenció atorgada  per la Generalitat de Catalunya pel sosteniment 
de l'EB Joan Montllor, curs 2004-2005.  

 
37.-  Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya subvenció i autorització per a la creacio  

de places de 0 a 3 anys a  l'Escola Bressol Municipal Arraona.  
 
38.- Sol·licitar  a la Generalitat de Catalunya subvenció i autorització per a la creació 

de places de 0 a 3 anys a l'Escola Bressol Municipal Espronceda.  
 
39.-  Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya subvenció i autorització de l'ampliació de 

places de 0 a 3 anys a l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
 
 
 
  
 


