
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  18 DE FEBRER DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Servei de Gestió de la Informació 
 
3.- Aprovar i adjudicar el contracte de serveis anomenat: Realització del resum de 

premsa diari de la intranet municipal, per a l'any 2005. 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Salut 
 
4.- Incoar expedients sancionadors per infracció de la Llei 10/99 de Tinença 

d'Animals potencialment perillosos. Exp. 85 i 86. 
 
5.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i 

l'Ajuntament de Sabadell, el qual té per objecte l'autorització d'ús del l'immoble 
situat al Passeig de Gaudí, 31 (antic CAP Gaudí) a favor d'aquesta corporació 
municipal, per tal de poder-hi ubicar entitats sanitàries i sociosanitàries d'àmbit 
municipal. 

 
  
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
6.-  Aprovar  inicialment l’Estudi de Detall de concreció de volums de la parcel·la 

B2 del polígon P-1 al Sector de Torre-romeu (ED-116). 
 
7.-  Aprovar la relació de bens i drets afectats d’expropiació i ocupació temporal per 

a l’execució del Vial de protecció de vianants a la carretera de Matadepera. (E-
60-complementari). 

 
8.-  Acceptar una cessió de vial d’una porció de finca situada al c. de la Serralada, 

núm. 29. (Cv-58).  
 
9.-  Acceptar una cessió de vial d’una porció de finca situada al c. Corominas, núm. 

46, ara 38-44, cantonada amb c. de l’Escola Pia. (Cv-74).  
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10.-  Acceptar una cessió de vial de dues porcions de finca situades al c. de Jovellanos, 
núm. 55-59, cantonada amb c. Escola Pia. (Cv-75).  

 
11.-  Acceptar una cessió de vial d’una porció de finca situada al c. la Llanera, núm. 81 

cantonada amb ronda Collsalarca. (Cv-222).  
 
Patrimoni 
 
12.-  Iniciar l’expedient de recuperació d’ofici de la finca municipal situada al 

Passatge Escoles, 7, bx. 2a.  
 
13.-  Ratificar el decret de data 8 de febrer de 2005 d’inici de l’expedient de 

recuperació d’ofici de varies finques municipals situades al carrer de Sant 
Nicolau de Sabadell. 

 
Obres d’equipaments 
 
14.-  Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte d’obres de 

tancaments i acabats de la sala polivalent del Parc del Nord. 
 
15.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra: Rehabilitació dels 

Safareigs de la Creu Alta, 2a fase. 
 
16.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra: Construcció de 494 

nínxols al Cementiri (any 2004). 
 
Llicències 
 
17.-  Acord d’enderrocament. 
 
18.-  Acord d’enderrocament. 
 
19.-  Acord d’execució subsidiària d’enderroc. 
  
20.-  Acord d’execució subsidiària d’enderroc. 
 
21.-  Llicències d’obres Majors. 
 
22.-  Llicències mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Mobilitat, Trànsit i Transport 
 
23.- Aprovar el pressupost provisional d’explotació per a l’exercici de 2005 de la 

concessió del servei de transport urbà de Sabadell. 
 
24.- Aprovar el pressupost provisional d’explotació per a l’exercici de 2005 de la 

concessió del servei d’estacionament de vehicles limitat en horari i controlat 
mitjançant aparells parquímetres. 
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25.- Aprovar la liquidació del pressupost d’explotació del servei de transport urbà, 

referida a l’exercici 2003. 
 
26.- Aprovar la liquidació dels resultats d’explotació del servei d’estacionament de 

vehicles limitat en horari i controlat mitjançant aparells parquímetres, referida a 
l’exercici 2003. 

 
 
Manteniments de Via Pública 
 
27.- Aprovar la pròrroga del període de vigència, la modificació tècnica i 

l’actualització de preus del contracte de serveis anomenat Neteja, inspecció i 
manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell. 

 
 
Residus i Neteja Viària 
 
28.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat 

Manteniment de la instal·lació de recollida pneumàtica de residus de l’Eix Macià. 
 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Promoció Econòmica 
 
29.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a l’adjudicació d’un contracte 

de consultoria i assistència consistent en l’elaboració d’un Estudi de necessitats 
per la integració social i laboral de població amb especials dificultats d’accés a 
serveis a Torreromeu i àmbit d’influència. 

 
30.- Aprovar el conveni de col·laboració amb diverses administracions publiques per 

a l’execució del projecte Accions preparatòries per a l’acompanyament laboral 
de treballadors del sector tèxtil, aprovat pel Ministeri d’Educació i Ciència a 
favor del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

 
Serveis Socials 
 
31.- Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Atenció a la infància i 

l'Adolescència del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, per col.laborar en el manteniment dels centres oberts de tarda. 

 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
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