
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 18  DE MARÇ 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  
 
Assessoria Jurídica 
  
3.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

3 de Barcelona. 
  
4.- Comparèixer en demanda davant del Jutjat Social núm. 1 de Sabadell. 
  
5/6.- Ratificar Decrets d’Alcaldia de mostrar-se com a part en diligències obertes 

davant del Jutjat (2 dict.) 
  
7/9.- Desestimar reclamacions de responsabilitat patrimonial (3 dict.)  
   
Recursos Humans 
  
10.- Aprovar les bases específiques del concurs oposició per proveir 10 places 

d’agent de la policia municipal de l’Ajuntament de Sabadell.  
  
11.- Aprovar les bases del concurs de mobilitat inter-administrativa per a la provisió de 

4 llocs de treball d'agent de la policia municipal de l’Ajuntament de Sabadell. 
  
 Comerç i Turisme 
 
12.- Acceptar una aportació econòmica de l'Instituto Nacional de Consumo, pel 

finançament de la Junta Arbitral de Consum. 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Salut 
 
13.- Sobreseïment d’expedients disciplinaris. sobre tinença d’animals potencialment 

perillosos. 
 
14.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Sabadell 

i el Servei Català de la Salut, el qual té per objecte la implantació d'unitats de 
salut laboral, així com la clàusula addicional primera, referent a la Unitat de 
Salut Laboral de Sabadell, per a l'any 2004. 

 

 1



Esports 
15.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per al manteniment de gespa de les 

pistes municipals d’atletisme Josep Molins. 
 
Joventut 
 
16.- Aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2005-2007. 
 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
17.-  Aprovar inicialment el Pla de millora urbana de l’àrea de transformació d’ús 

A14-TN situada entre els carrers de Sol i Padrís, de Calasanç Duran i de Balmes 
(PE-76).  

 
18.-  Aprovar inicialment l’Estudi de Detall d’ordenació de volums de la UA-20 al 

carrer de les Tres Creus i la Gran Via (ED-114). 
 
19.-  Aprovar  la liquidació d’interessos en l’expropiació de la finca situada al carrer 

La Palma, 24 i de la despesa total del preu just més els interessos. (E-58) 
 
20.-  Resoldre el recurs de reposició interposat contra els acords d’aprovació de la 

relació de bens i drets afectats d’expropiació, per a l’execució del projecte de 
Protecció i millores dels marges del riu Ripoll, fase II zona humida per 
tractament terciari. (E-65) 

 
Patrimoni 
 
21.-  Aprovar l’alienació directe a favor de VIMUSA d’un solar de propietat 

municipal situat al barri de la Serra 2, situat al carrer de Susqueda confrontant 
amb la pça Cristobal Ramos, amb destí a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial. 

 
Obres d’equipaments 
 
22.-  Aprovar el projecte de l’obra anomenada: Projecte bàsic i d’execució de 

rehabilitació del Mercat de la Creu Alta. 
 
23.-  Aprovar un contracte menor d’obres referent a la pintura interior i exterior del 

Centre Cívic de Sant Oleguer. 
 
Llicències 
 
24.-  Denegar  la llicència d’obres majors núm.  2004LLMJ00386. 
 
25.-  Llicències d’obres majors. 
 
26.-  Denegar  la llicència municipal d’activitats núm. 2001LVAC10389. 
 
27.-  Llicències Mediambientals. 
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Medi ambient i sostenibilitat 
 
28.-  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell, i el 

Consorci Escola Industrial de Barcelona, per al desenvolupament d’objectius 
comuns o complementaris en àrees de recerca, docència, desenvolupament 
tecnològic i social. 

 
29.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el Gremi 

d’Instal·ladors per a la difusió de l’estalvi energètic per a la divulgació de 
l’eficiència energètica i l’energia solar. 

 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
30.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte de 

rehabilitació dels porxos de la Concòrdia. 
 
31.- Suspendre la informació pública del projecte d’obra local ordinària anomenat 

Projecte de construcció del nou accés a Can Gambús i requerir al promotor 
l’autorització del Servei Territorial de Carreteres per a la seva execució. 

 
Mobilitat, Trànsit i Transport 
 
32.- Aprovar l’actualització de preus del contracte de serveis anomenat Manteniment 

i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Sabadell. 
 
Manteniments de Via Pública 
 
33.- Aprovar el conveni de col·laboració tipus a subscriure entre aquest Ajuntament i 

diverses comunitats de propietaris de la plaça d’Espanya de Sabadell per tal de 
realitzar i garantir de forma integral la conservació i manteniment dels espais 
d’ús públic existents en aquesta plaça. 

 
34.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat 

Manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de recollida d’aigües pluvials 
dels patis dels equipaments municipals. 

 
35.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Renovació jocs infantils a la plaça de l’Assemblea 
de Catalunya. 

 
36.- Manifestar la voluntat d’oposar-se a la pròrroga del contracte anomenat 

Assegurança derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor que componen el 
parc mòbil municipal, prevista en el Plec de Clàusules, per no renovar la seva 
vigència. 

 
6..ASSUMPTES URGENTS 
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