
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 19/05/2006, 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. 231/06-E, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.  
 
4.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 2 en les Diligències Prèvies núm. 

958/06.  
 
5.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 176/03.  
 
6.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 107/04.  
 
Recursos Humans  
 
7.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici 

municipal Narcis Giralt (c. Narcís Giralt, 75)  
 
8.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici 

municipal de Promoció Econòmica (ctra. de Barcelona, 208 bis)  
 
9.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici 

municipal de les oficines de Compres. (pl Sant Roc, 4)  
 
10.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici 

municipal de Seguretat Ciutadana. (c. Pau Claris, 100)  
 
11.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici 

municipal de Manteniments Can Marcet (c. Pau Clarís, 100)  
 
Serveis Generals i Compres  
 
12.- Resoldre el procediment negociat per a la contractació del servei anomenat: 

Servei de vigilància i control de l'edifici Consistorial de l'Ajuntament.  
 
Comerç i Turisme  
 
13.- Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i la 

Universitat Autònoma de Barcelona per al funcionament de la Junta Arbitral de 
Consum.  

 



 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
14.- Aprovar el segon pagament del canon de les concessions de diversos bars.  
 
Cultura  
 
15.- Aprovar la 17a addenda al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Sabadell i Joventuts Musicals de Sabadell per a la programació de música de 
cambra durant el període d'estiu (juny-juliol 2006)  

 
16.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat 

Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques d'alumnes a les 
excavacions arqueològiques a l'edifici de l'hostatgeria de La Salut i espais 
adjacents.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Llicències  
 
17.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00191 del carrer de Poblet, 24.  
 
18.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
19.- Denegar  la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00032.  
 
20.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm.2004LLAC00387.  
 
21.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm.2004LLAC00395.  
 
22.- Rectificar la llicència municipal d'activitats 2004LLAC00509.  
 
23.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm.2004LLAC00515.  
 
24.- Concedir llicències mediambientals,  
 
Patrimoni  
 
25.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert de la concessió del domini 

públic del subsòl  per a la construcció i explotació d'un aparcament al vial front 
l'ABB (c. Alguersuari i Pasqual, delimitat entre el c. de Tres Creus i dels 
Montcada).  

 
Obres d'equipament  
 
26.- Aprovar el projecte bàsic i executiu i l'expedient de contractació, per concurs obert, 

del desmuntatge i muntatge del teló tallafocs del Teatre Municipal La Faràndula.  
 
27.- Aprovar l'expedient de contractació, per concurs obert, del subministrament de la 

Maquinària escènica i audiovisuals del Teatre de Principal de Sabadell.  
 



28.- Aprovar l'expedient  de contractació, per concurs obert, del subministrament de 
mobiliari i equipament per a l'Escola Bressol Espronceda.  

 
29.- Resoldre el  procediment negociat i adjudicar el contracte de subministrament 

anomenat: subministrament  d'equipament de cuina per a l'Escola Bressol 
Espronceda.  

 
30.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de les obres de l'escola Bressol a Can 

Llong.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
31.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte d'obres 

d'urbanització, ampliació i reforma de l'edifici del Parc Taulí.  
 
32.- Resoldre el concurs obert  i adjudicar el contracte d'obra anomenat Projecte 

d'obres de rehabilitació de la plaça de l'Alcalde Marcet.  
 
33.- Resoldre el procediment negociat  i adjudicar el contracte d'obra anomenat 

Projecte d'obres de rehabilitació de les escales del carrer de Rosselló.  
 
Manteniments de Vía Pública  
 
34.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert  per establir un acord marc 

d'homologació de serveis de Manteniment correctiu dels elements de fusteria 
existents als equipaments municipals.  

 
35.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a 

l'adjudicació del contracte d'obres anomenat Pintura del Centre Cívic de Can 
Puiggener.  

 
36.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a 

l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Ampliació de vorera i pavimentació del 
carrer de Lacy al tram comprès entre la Rambla i el carrer de Sant Oleguer.  

 
37.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del servei anomenat Manteniment i 

reparació dels ferms de les vies públiques de la ciutat de Sabadell.  
 
38.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment 

negociat, del contracte de subministrament anomenat Adquisició de material de 
logística.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
39.- Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat el contracte de consultoria, 

assistència tècnica i serveis anomenat Intervenció arqueològica a l'antiga 
Hostatgeria de la Salut.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Seguretat Ciutadana  



 
40.- Ratificar el Decret 5151/2006 del Tinent d'alcalde de data 28 d'abril de 2006, pel 

qual es va resoldre el procediment negociat sense publicitat i es va adjudicar el 
contracte de consultoria i assistència anomenat Assistència i defensa jurídica, dins 
de l'àmbit penal, dels agents de la Policia Local  

 
41.- Resoldre el concurs obert i adjudicar el contracte de subministrament anomenat 

Adquisició del vestuari de la Policia Municipal per a l'any 2006 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  


