
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 20/10/2006, 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. 422/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.  
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 535/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.  
 
5.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 641/05.  
 
6.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 1492/03.  
 
7.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 19/05.  
 
8.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 64/05.  
 
9.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 93/05.  
 
10.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 27/06.  
 
Promoció Econòmica  
 
11.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de consultoria i 

assistència, per a l'elaboració d'un estudi sobre les Necessitats de formació i 
capacitació dels ocupats en el sector de manteniment i reforma d'edificis i 
habitatges.  

 
12.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de consultoria i 

assistència, per a l'elaboració d'un estudi sobre les El sector del lleure a Sabadell: 
situació actual i perspectives de futur.  

 
13.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de consultoria i 

assistència, per a l'elaboració d'un estudi sobre la Reflexió estratègica sobre els 
nous escenaris de la promoció econòmica local.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 



Cultura  
 
14.- Aprovar la modificació i preu definitiu del contracte de serveis del lloguer, 

muntatge, desmuntatge i transport de les infrastructures necessàries per a la 
realització dels actes previstos per a la Festa Major de Sabadell 2006.  

 
15.- Aprovar la modificació i preu definitiu del contracte de serveis de sonorització i 

il·luminació dels actes previstos per a la Festa Major de Sabadell de l'any 2006.  
 
16.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i diverses 

entitats per a l'organització del VII Cicle de Cinema Català a Sabadell, així com 
l'aportació municipal.  

 
Serveis Socials  
 
17.- Ratificar el Decret núm. 9764/2006, d'aprovació del conveni per a la cooperació 

interadministrativa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, en matèria de serveis socials.  

 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
18.- Aprovar l'acta de mutu acord de la valoració de la finca situada a la Carretera de 

Caldes, núm. 139.  
 
Urbanisme  
 
19.- Aprovar inicialment el Projecte de Pla de millora urbana de les unitats d'edificació 

C-2, C-3, C-4 i C-5 del Polígon P1 La Serra al barri de Torre-romeu (PMU-86).  
 
20.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l'interessat, contra els acords de 

Junta de Govern Local de data 23/06/2006, en l'expedient resolt d'expropiació de 
l'av. de Matadepera, núm. 197 cantonada amb ronda Roureda. (E-4)  

 
21.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l'interessat, contra els acords de 

Junta de Govern Local de data 26/05/2006, en l'expedient d'expropiació per 
taxació conjunta dels accessos a Can Llong. (E-11/9i10)  

 
22.- Desestimar el recurs interposat per l'interessat, contra els acords de Junta de 

Govern Local de data 26/05/2006, en l'expedient d'expropiació de majors 
afectacions pels accessos a Can Llong, ronda Roureda. (E-38/1 compl.)  

 
23.- Aprovar l'informe relatiu a l'impacte ambiental del projecte: Millora General. 

Condicionament de l'Autopista C-58: ampliació a tres carrils i calçades laterals 
entre els PK 8+300 al 19+600. Tram Cerdanyola del Vallès-Terrassa  

 
Llicències  
 
24.- Acordar l'execució subsidiària d'enderroc (DO 12542/2000)  
 
25.- Concedir llicències d'obres majors  
 
26.- Concedir llicències mediambientals  
 
Patrimoni  
 



27.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 10870/2006 d'aprovació d'un conveni 
administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Secretaria del 
Estado de Seguridad i  la Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento de 
la Seguridad del Estado i aprovar la despesa.  

 
Obres d'equipament  
 
28.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d'obres del Projecte 

executiu de Rehabilitacio del Molí de Sant Oleguer en un equipament juvenil  
 
29.- Aprovar l'execució directe per Administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior del gimnàs i administració CEIP Calvet 
Estrella.  

 
30.- Aprovar i adjudicar per procediment negociat el contracte de consultoria i 

d'assistència tècnica per a la redacció del Projecte bàsic i d'execució i l'estudi de 
seguretat per a la realització dels treballs de restauració i rehabilitació de la 2a 
fase de la Casa Duran del Pedregar com a Centre Cultural  

 
31.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Sabadell 
relatiu a les obres del Centre d'Atenció Primària Sud-Campoamor.  

 
32.- Acceptar una subvenció de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya per a la Intervenció Arqueològica i paleontològica  al Molí 
Sant Oleguer.  

 
33.- Acceptar una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya per a la Instal·lació d'un ascensor al Museu d'Història de Sabadell  
 
34.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte bàsic i d'execució 

Escola Bressol Espronceda  
 
35.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte executiu de finalització 

de les obres de rehabilitació interior de les estances de la planta noble de la Casa 
Duran  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
36.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte d'obres 

anomenat Projecte d'obres d'urbanització del carrer de Quebec, entre la carretera 
de Terrassa i el carrer de Mèxic.  

 
37.- Declarar desert el concurs, aprovar el procediment negociat i adjudicar el 

contracte d'obres anomenat Projecte d'obres d'urbanització de la plaça de Pau 
Trullà.  

 
38.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

d'obres de rehabilitació del Cementiri Vell, Sector de Santa Eulàlia - Fase A.  
 
Mobilitat, trànsit i transport  
 



39.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat, el contracte d'obra 
anomenat Pas de vianants semaforitzat al passeig d'Espronceda de Sabadell 
(cruïlla amb el carrer d'Aribau).  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
40.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Fixació i estabilització del 

talús situat a la ronda d'Europa, entre la carretera de Terrassa i el carrer de 
Copenhaguen.  

 
41.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Millora de la claveguera 

de la plaça  Copèrnic a la rotonda de la Via Alexandra.  
 
42.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Remodelació de la plaça 

de l'Escorxador.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
43.- Sol·licitar una subvenció a la Unió Europea per a participar en el projecte Einstein, 

d'acord amb la convocatòria 2006 del programa Energia Intel·ligent per a Europa.  
 
44.- Aprovar inicialment el projecte d'obres ordinàries anomenat: Projecte constructiu 

d'implementació de l'energia geotèrmica per a la climatització d'una part de l'edifici 
de Can Marcet.  

 
45.- Ratificar 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. 

 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 


