
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 18/11/2005, 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.-  Aprovar l'aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística, any 2005  
 
Assessoria Jurídica
 
4.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

10 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 65/05.  
 
5.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

11 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 66/05-F.  
 
6.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

12 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 378/05-2A.  
 
7.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

8 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 380/05-B.  
 
8.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 951/01.  
 
9.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 41/05.  
 
Recursos Humans
 
10.- Aprovar els criteris generals per a l’assignació del complement de productivitat 

entre el personal al servei de l’Ajuntament de Sabadell per al segon semestre de 
2005  

 
Serveis Generals i Compres
 
11.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del servei de 

tasques auxiliars i de control de l'edifici Narcís Giralt.  
 
Comerç i Turisme
 
12.- Aprovar l’atorgament de les aportacions econòmiques a favor de les Associacions 

de Comerciants de Sabadell per a la il·luminació nadalenca de la ciutat.  
 



13.- Acceptar la subvenció de la Generalitat de Catalunya per la recuperació de l'espai 
del Passeig de la Pl. Major de Sabadell.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
14.- Aprovar la 5ena addenda al conveni marc entre l'Ajuntament de Sabadell i el 

Centro Regional de Múrcia de Sabadell, per a la programació estable de música 
flamenca, durant el període octubre 2005-juny 2006, i l'aportació municipal  

 
Salut
 
15.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per al 

finançament de les obres de remodelació del centre cívic del Poble Nou.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
16.-  Llicències d'obres majors.  
 
17.-  Llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament
 
18.- Aprovar  l'expedient de contractació per concurs de l'obra anomenada: Projecte 

executiu de finalització de les obres de rehabilitació interior de les estances de la 
planta noble de la Casa Duran del Pedregar.  

 
19.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs del subministrament de mobiliari  i 

equipament per a la Biblioteca de Torre Romeu.  
 
20.- Aprovar l'ampliació de contracte d'obres anomenat: Projecte d'obres ampliació de 

l'Escola Bressol Joan Montllor.  
 
21.- Aprovar un contracte menor d'obres referent als treballs complementaris per la 

reforma i adequació d'espais al Centre Cívic de Can Deu.  
 
22.- Aprovar un contracte menor d'assistència tècnica i consultoria referent als treballs 

consistents en la col·laboració d'arquictecte superior amb l'equip tècnic municipal 
en la redacció de projectes i seguiment d'execució d'obres.  

 
23.- Aprovar la prorroga del contracte d'assistència tècnica per a la col·laboració 

d'arquitecte tècnic en el seguiment de projectes i col·laboració en la direcció 
d'obres d'edificis i equipaments municipals.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Manteniments de Vía Pública 
 



24.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat:  Obres de condicionament de l'espai 
públic del carrer del Claustre.  

 
25.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis  anomenat: Gestió de les 

instal·lacions de seguretat dels edificis municipals.  
 
26.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar per procediment negociat  el 

contracte d'obres referent als treballs d'emergència en el Carrer de Campoamor.  
 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
 
27.- Aprovar l'ampliació de l'aportació per l'any 2005 establerta al  conveni de 

col·laboració subscrit entre l'Ajuntament i l'entitat Drapaires Emaús SCCL per la 
recollida selectiva de mobles i estris vells abandonats, a més de la recollida de 
roba usada als centres cívics i escolars.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Cooperació i Solidaritat 
 
28.- Aprovar l'aportació econòmica a l'entitat Farmacèutics Mundi per atendre les 

situacions d'emergència produïdes a El Salvador, Guatemala i Pakistan. 
 
 
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. 
 
 
 
 
  


