
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  20 DE MAIG DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
3.- Proposició d’assabentat de la modificació de la composició de la Junta de 

Govern Local. 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Assessoria Jurídica 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 166/05-F. davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona. 
  
5.- Comparèixer en el procediment d’extinció de contracte núm. 267/05. davant del 

Jutjat Social núm. 1 de Sabadell.  
   
Servei de Gestió de la Informació 
  
6.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant concurs obert, del contracte 

de serveis per a l'adquisició i manteniment d'un aplicatiu de creació i gestió d'un 
GIS. 

  
Recursos Humans 
  
7.- Aprovar el procediment del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals 

anomenat Procediment de coordinació d’activitats en prevenció de riscos 
laborals. 

  
Serveis Generals i Compres 
  
8.- Resoldre el contracte de manteniment i assistència tècnica de la màquina de 

franquejar situada a la Unitat d’Agutzileria i Notificacions  
  
9.- Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de serveis de manteniment i 

assistència tècnica d'una impressora làser corporativa i tres departamentals. 
  
Comerç i Turisme 
 
10.- Adjudicar  per procediment negociat la concessió administrativa del magatzem 

Número 30 del Mercat Central. 
  
11.- Aprovar la pròrroga del 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. 
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3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
 
12.-  Ratificar el Decret d’aprovació del conveni de col·laboració, per a activitats 

culturals i per al festival 30 Nits a Sabadell de l’any 2005. 
 
13.-  Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant concurs obert, del contracte de 

serveis de sonorització i il·luminació necessaris per a la realització dels actes 
previstos per al festival 30 Nits a Sabadell de l’any 2005. 

 
14.-  Aprovar l’expedient de contractació per procediment negociat del contracte de 

serveis de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de les infrastructures per al 
festival 30 Nits a Sabadell, 2005. 

 
15.-  Aprovar l'atorgament de subvencions a diverses entitats culturals i associacions 

de veïns amb motiu de la Diada de Sant Jordi, l'Aplec de la Salut i  les festes 
majors de barri-05 i part elèctrica i/o neteja d'equipaments docents      

 
Esports 
 
16.-  Aprovar l’import definitiu de les subvencions atorgades als centres docents 

públics i privats i/o associacions de mares i pares d’alumnes, així com l’import 
corresponent al segon pagament del curs 2004/2005, derivades del conveni marc 
subscrit amb l’Ajuntament de Sabadell per a la participació en els programes 
esportius adreçats a la població escolar en horari extraescolar 

 
Serveis Socials 
 
17.-  Prorrogar el conveni de col·laboració amb la Fundació Fias, per donar  

continuïtat al projecte "Servei d'atenció domiciliària a la petita infància 
(SADAPI)  

 
 
4.ÀREA D’URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI 
 
Urbanisme 
 
18.-  Aprovar inicialment l’Estudi de Detall d’Ordenació de Volums d’una parcel·la 

que dóna front als carrers de Bosch i Cardellach i del Marquès de Comillas (ED-
115). 

 
Patrimoni 
 
19.-   Aprovar la cessió de domini d’un solar municipal al carrer Calderón, 167 a favor 

de la Generalitat de Catalunya (Dep. d’Ensenyament), per a la futura construcció 
d’un centre escolar d’educació infantil i primària. (Exp. III.1/3.188) 
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20.-   Ratificar el conveni per a la recuperació de l’úsdefruit d’una porció de terreny 
situada a una zona protegida i qualificada com horta municipal del Ripoll 
coneguda com a “Font dels Plàtans” (Exp. 1.1.d/3.001-1.1.a/3.159 i 1.1.a/3.158). 

 
Obres d’equipaments 
 
21.-   Aprovar el projecte i l’inici de l’expedient de contractació per procediment 

negociat de l’obra: Renovació de paviment esportiu per al pavelló OAR Gràcia. 
 
22.-   Aprovar un contracte menor d’obres referent a la construcció de barbacoa i 

vàries millores a la bassa de Sant Oleguer. 
 
23.-   Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra: Rehabilitació dels 

Safareigs de la Creu Alta. 
 
Llicències 
 
24.-   Canvi de titularitat de la llicència d’obres majors núm. 2004LLMJ00303 del c. 

Montseny, 122-126. 
 
25.-   Llicències d’obres majors. 
 
26.-   Llicències Mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
Obres Públiques 
 
27.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte 

modificat de la pavimentació del Cementiri, Sector de Sant Narcís. 
 
28.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra anomenada Projecte 

executiu d’obres d’urbanització del barri de Can Déu, Fase 1. 
 
29.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra anomenada Projecte de 

rehabilitació de la urbanització del barri de La Roureda, carrer de Toses i plaça 
de Llívia. 

 
30.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra anomenada Projecte 

d’obres d’espai públic entre els carrers de Tres Creus i dels Comtes. 
 
Medi Ambient i  Sostenibilitat 
 
31.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat: Tasques de col·laboració 

en la inspecció, recollida i anàlisi de mostres d’abocaments d’aigües residuals a 
Sabadell. 

 
6.ASSUMPTES URGENTS 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
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