
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  21 DE GENER 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.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya. 
  
4.- Acusar rebuda de interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 12 de Barcelona. 
  
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 
  
6/7.- Ratificar Decrets d’Alcaldia per diligències prèvies davant del Jutjat. (2 

dictàmens) 
  
8/15.- Desestimar reclamacions de responsabilitat patrimonial (8 dictàmens) 
   
Recursos Humans 
 
16.- Aprovar el nomenament com a funcionaris de carrera de 7 agents de la policia 

local. 
  
Serveis Generals i Compres 
 
 17.- Aprovar la modificació del contracte de neteja d'equipaments municipals 

esportius Grup I. 
  
18.- Aprovar la modificació del contracte de neteja d'equipaments municipals 

diversos Grup II. 
  
19.- Aprovar  la modificació del contracte de neteja d'equipaments municipals 

educatius Grup V i Grup VI. 
  
  
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
20.- Aprovar la tarifa dels preus públics corresponents al taller obert de gravat i al 

taller de tècniques artístiques per a mestres, a impartir en l'Escola Municipal 
d'Art "Illa". 
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21.- Aprovar un conveni de col·laboració amb l'entitat Federació Sabadell Cultura per 

a la realització del carnaval 2005.      
 
Salut 
 
22.- Iniciar els tràmits per a l'adquisició d'un nou vehicle elevador per al Cementiri 

Municipal. 
 
23.- Incoar expedient disciplinari per la tinença de gossos potencialment perillosos 

sense llicència. 
 
24.- Imposar la sanció per infracció de la Llei 10/99 de Tinença d’Animals 

potencialment perillosos. Expedient disciplinari 10/2004. 
 
Esports 
 
25.- Aprovar un conveni amb l'OAR GRACIA per regular les condicions d'ús del 

pavelló municipal de Gràcia, en desenvolupament del plec de condicions 
regulador de la concessió. 

 
26.- Aprovar el text del conveni tipus del programa adreçat a les persones adultes, 

elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
27.- Aprovar el text del conveni tipus del programa d'esport en edat escolar, elaborat 

per la Diputació de Barcelona. 
 
28.- Aprovar el text del conveni tipus del programa adreçat a La gent gran "A cent 

cap als cent", elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
29.- Aprovar el text del conveni tipus del programa adreçat a les persones amb 

discapacitats "Anima't, pots fer-ho", elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
Joventut 
 
30.- Resoldre el concurs convocat en procediment obert i amb la forma de concurs, 

per a la realització d'un contracte de consultoria i assistència per a la prestació 
del servei de gestió de l'espai per a joves en el Centre Cívic de Can Rull. 

 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
31.- Inici dels estudis d’adequació dels usos d’oficines i serveis regulats pel 

planejament i suspensió de l’atorgament de llicències. 
 
32.- Declaració de compatibilitat de la servitud de pas de corrent elèctric amb el destí 

de les porcions afectades d’expropiació. (E-60) 
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33.- Declaració de compatibilitat de la servitud de pas de corrent elèctric amb el destí 
de les porcions afectades d’expropiació. (E-60-complementari)  

 
34.- Acceptació d’una cessió de vial d’una finca situada al raval Amàlia, núm. 5. Cv-

210)  
 
35.-  Acceptació d’una cessió de vial d’una finca situada al passeig de Can feu, 2-6 i la 

crta. de Terrassa, núm. 251. (Cv-220)  
 
36.-  Acceptació d’una cessió de vial d’una finca situada al c. Salvadó Seguí, noi del 

Sucre, núm. 136 cantonada amb ronda Pau Vila. (Cv-221)  
 
Obres d’equipaments 
 
37.-  Declarar desert el concurs relatiu a la Rehabilitació de l’edifici central de Can 

Balsach per a centre Cívic 3a fase i iniciar el procediment negociat sense 
publicitat. 

 
38.-  Aprovar el projecte i l’inici de l’expedient de contractació  per procediment 

negociat de l’obra: Projecte de reforma dels serveis de la planta cinquena de les 
oficines del carrer del Sòl, núm. 1. 

 
Llicències 
 
39.-  Acord de canvi de titular de la llicència d’obres majors núm. 2004LLMJ00252. 
 
40.-  Acord de denegació de la llicència d’obres majors núm.  2004LLMJ00290. 
 
41.-  Acord de denegació de la llicència d’obres majors núm.  2004LLMJ00323. 
 
42.-  Llicències d’obres majors. 
 
43.-  Llicències mediambientals. 

 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
44.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Orona, Societat Cooperativa 

per a la seva participació en el finançament de les obres anomenades 
Rehabilitació del carrer de Moragas i Barret. 

 
45.- Aprovar la pròrroga del termini d’execució del contracte d’obra anomenat 

Rehabilitació de la urbanització del passeig de la plaça Major, Sector A i Sector 
B. 

 
 
 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 

 3



 4

 
Serveis Socials 
 
46.- Aprovar la modificació i pròrroga del contracte de serveis per a la realització del 

programa de vacances per a la gent gran 2005. 
 

47.- Aprovar, amb caràcter inicial, els preus públics per a l’assistència al programa 
de vacances per a la gent gran 2005. 

 
48.- Aprovar la pròrroga per al 2005 del contracte d'assistència tècnica per a la 

realització dels serveis d'atenció domiciliària a persones amb necessitat de suport 
urgents i de curta durada (xec servei). 

 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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